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ค าน า 
 

  เทศบาลต าบลนาใน  ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕66) โดยมี
โครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน  มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง  
โครงสร้างที่เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  (ก.ท.จ.)  
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาลให้เหมาะสม  ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลนาใน  ให้เหมาะสมอีกด้วย 
 

  เทศบาลต าบลนาใน  จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลังใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและ
การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และ
มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 
 

เทศบาลต าบลนาใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
สารบัญ 

เรื่อง          หนา้ 

      

1. หลักการและเหตุผล         1 
2 วัตถุประสงค์         ๒ 
3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี     ๓ 
4. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖  
5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ๑๐ 
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ  ๒๐ 
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง ๒๑  
8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ      ๒๗  
9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน   ๓๑ 
10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี   ๓๔ 
11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ  ๔๐ 
12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    ๔7      
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ๔9 
 

       ภาคผนวก 
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๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 
กันยายน 2558  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาก าหนดต าแหน่งพนักงาน
เทศบาล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ
เทศบาล  โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโ ดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางเทศบาล (ก.ท.) 

 

  ๑.2  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาล จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอ
ให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้
เทศบาล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล 
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

  ๑.3  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลนาใน จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง       
๓  ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 



 

 
-๒- 
 

 
 

 2.1  เพ่ือให้เทศบาลต าบลนาใน  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้าง                 
ที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน  อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

2.๒  เพ่ือให้เทศบาลต าบลนาใน มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.3  เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือไม่ 

2.๔  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลนาใน 
2.๕  เพ่ือให้เทศบาลต าบลนาใน  สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การ
บริหารงานของเทศบาลต าบลนาใน เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่             
ความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิก
ภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหาและ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.๖  เพ่ือให้เทศบาลต าบลนาใน สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.๗  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากร        
ที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี  หรือนโยบายของเทศบาลต าบลนาใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. วัตถุประสงค ์
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คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งประกอบด้วยประกอบด้วยนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่นที่ได้รับ
มอบหมายไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

3.1 การวิ เคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่คว ามรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนาใน              
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืน             
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลนาใน เพ่ือให้การ
ด าเนินการของเทศบาลต าบลนาใน บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการ
อยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้อง
มีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สมารถรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  ๓.๒ การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ 
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดสกลนคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน: Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่                   
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง  ๆ 
โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
    3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงาน
ในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
    3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการครูหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนด
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่าง  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้      
ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง                 
โดยสมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน 
 

3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
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มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลา       
ที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
มีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณา
ด้วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการ         
น าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลัง         
ที่ต้องใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณา
แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างาน
ตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย        
ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
    3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
    3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุราชการของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
    3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก.และงานการเจ้าหน้าที่ในเขตเทศบาล ข.ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         
ทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่ 
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เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างาน    
ก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืน       
ก็ก าหนดต าแหน่งในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วน
ราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning 
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ 
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์          
ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง      
มีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้
วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
น าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
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เทศบาลต าบลนาใน  มีพ้ืนที่รับผิดชอบขนาด ๑๐๓.๔๖ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ๑๑ 
หมู่บ้าน (บ้านอูนดงหมู่ ๑ บ้านหนองผือ หมู่ ๒ บ้านห้วยบุ่น หมู่ ๓ บ้านนาเลา หมู่ ๔ บ้านนาใน หมู่ ๕            
บ้านผักค าภู หมู่ ๖ บ้านนาทัน หมู่ ๗ บ้านหนองผือน้อย หมู่ ๘ บ้านผักค าภูใหม่ หมู่ ๙ บ้านอูนดง-หนองไชย
วาลย์ หมู่ ๑๐ บ้านผักค าภู หมู่ ๑๑)  มีจ านวนครัวเรือน ๒,442 หลังคาเรือน จ านวนประชากร ทั้งสิ้น         
๗,778  คน แยกเป็นชาย ๓,๘56 คน หญิง ๓,๘922 คน (ข้อมูลทะเบียนราษฎรอ าเภอพรรณานิคม กันยายน 
๒๕6๒) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต
เทศบาลพิจารณาแยกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

๔.๑) ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สภาพปัญหา 
เทศบาลต าบลนาใน มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๑๐๓.๔๖ ตารางกิโลเมตร มีถนน ตรอก ซอย ภายใน

หมู่บ้านจ านวนมากที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ทั้งพ้ืนผิวจราจรที่ยังเป็นลูกรัง ผิวจราจรไม่ได้มาตรฐาน  ไม่มีท่อ
ระบายน้ า เมื่อมีฝนตกลงมาท าให้มีน้ าท่วมขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร แม้หลายปีที่ผ่านมา
เทศบาลจะได้ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต และก่อสร้างท่อระบายน้ า
จ านวนหลายโครงการ แต่เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นของเอกชนจึงเป็นผลให้ปัญหาถนนและท่อระบายน้ าสาย
ต่างๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไขอีกเป็นจ านวนมาก 

ปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟูาสาธารณะตามหมู่บ้านต่างๆ ไม่เพียงพอ บางแห่งช ารุดก็ได้รับการ
แก้ไขไปบางส่วนแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ นอกจากนี้ปัญหาขาดแคลนน้ าประปาในการอุปโภคบริโภค 
เนื่องจากเทศบาลไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประปา แต่ก็มีการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร 
สาขาอ าเภอสว่างแดนดิน ได้ด าเนินการขยายเขตประปาให้บริการประชาชนมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมด ดังนั้นในฤดูแล้งเทศบาลได้แก้ไขปัญหาโดยการน าน้ าไปแจกจ่ายให้ประชาชนเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนไปได้เป็นบางส่วน 

ความต้องการของประชาชน 
(1) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ให้ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล ซ่อมแซมถนนและทางเท้า 

ที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพดี 
(2) ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ าบริเวณถนนสายต่างๆ เพ่ือปูองกันปัญหาน้ าท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน 
(3) ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมทุกชุมชนเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(4) ก่อสร้างระบบถังน้ าประปา เพ่ือให้การบริการน้ าประปาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและ

ครอบคลุม 
๔.๒  ด้านเศรษฐกิจ 
สภาพปัญหา 
เทศบาลต าบลนาใน  มีประชากรประมาณเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดคน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพดังเดิมที่ยังต้องพ่ึงพาธรรมชาติ โดยมีล าน้ าอูนเป็นแหล่งน้ าส าคัญในการ
เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมักจะมีปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง นอกจากนี้ในเขตเทศบาลยังมีวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือ ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนเนื่องจากขาดศักยภาพใน
การด ารงชีวิต ขาดการศึกษา ขาดที่ดินท ากิน ขาดการฝึกฝนพัฒนาอาชีพ ท าให้มีปัญหาคนว่างงานหลังจาก
เสร็จฤดูเก็บเกี่ยว หรือมีรายได้ต่ า 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 
 



 

 
-๗- 

 

แรงงานบางส่วนจะเข้าไปรับจ้างท างานในเขตเมือง ตามร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ การประกอบธุรกิจ           
สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดี การค้าขายยังคงเป็นผู้ประกอบการรายเล็ก อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจคงตัว 

ความต้องการของประชาชน 
(๑) ส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในท้องถิ่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

ตามนโยบาย “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ให้แก่ประชาชน 
(๒) ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ 
(๔) ส่งเสริมให้มีการด าเนินการกิจกรรมในลักษณะการรวมกลุ่ม หรือรูปแบบของสหกรณ์ 
(๕) จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
๔.๓  ด้านสังคม 
สภาพปัญหา 
เทศบาลต าบลนาใน ประกอบด้วย ๑๑ หมู่บ้าน  มีสภาพสังคม แบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท ซึ่งมี

แนวโน้มการพัฒนาไปสู่สังคมเมืองมากขึ้น มีความแตกต่างทางด้านการประกอบอาชีพ การศึกษา มีผู้สูงอายุ          
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่เทศบาลต้องรีบให้การสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วน นอกจากนี้ในเขตเทศบาลมีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ท าให้เกิดปัญหาการ      
มั่วสุม ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ลักเล็กขโมยน้อย ปัญหาการทะเลาะวิวาทยกพวกตีกัน สร้างความ
เดือดร้อนร าคาญให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

ความต้องการของประชาชน 
(๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(๒) ให้เทศบาลจัดให้มีการให้บริการด้านการป้องกันและรักษาโรค 
(๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดให้มีสถานที่บ าบัด และรักษาผู้ติดยาเสพติด 

  (๔) จัดให้มีและช่วยเหลือสงเคราะห์ให้กับผู้ด้อยโอกาส 
๔.๔  ด้านการเมือง การบริหาร 
สภาพปัญหา 
เทศบาลต าบลนาใน  มีพ้ืนที่ ๑๐๓.๔๖ ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณเจ็ดพันเจ็ด

ร้อยเจ็ดสิบแปดคน ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ในบางภารกิจ ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายในการ
ปฏิบัติรวมถึง มีระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติมากเกินไป ท าให้การด าเนินงานล่าช้า และขาดความคล่องตัว 
ปัญหาระบบจัดเก็บภาษียังล้าหลัง ข้อมูลไม่เป็นระบบและขาดความทันสมัย ท าให้จัดเก็บภาษีได้ไม่ทั่วถึงและไม่
เต็มเม็ดเต็มหน่วย ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเทศบาล ท าให้การบริการประชาชนไม่ทั่วถึง 

ความต้องการของประชาชน 
   (๑) จัดท าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้มีการจัดเก็บ
ภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
   (๒) ขอรับการสนับสนุนแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ 
   (๓) จัดหาบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ ค่าใช้จ่ายของเทศบาล อ านาจหน้าที่
ของเทศบาล โดยการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
 
 



 

 
-๘- 

 

   (๔) จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลโดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   (๕) จัดตั้งประชาคมเพ่ือร่วมกันด าเนิน คิด พัฒนา การแก้ไข และตัดสินปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน
ของตัวเอง  
   ๔.๕.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภาพปัญหา 
เทศบาลต าบลนาใน  มีล าน้ าอูนซึ่งเป็นแหล่งน้ าส าคัญที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร 

เลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีความส าคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ในฤดูแล้งในบางปีล าน้ าอูนเกิดปัญหาขาด
แคลนน้ า สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก 

ปัญหาขยะก็เป็นปัญหาส าคัญอีกอย่าง เนื่องจากเทศบาลต าบลนาใน มีครัวเรือนประมาณสอง
พันครัวเรือน ซึ่งก่อให้เกิดขยะจ านวนมาก มีการบุกรุกและรุกล้ าที่สาธารณะที่รกร้างว่างเปล่า มีปัญหาด้าน  
การท่วมขังของน้ าเนื่องจากไม่มีรางระบายน้ า  ขาดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีระบบบ าบัด
น้ าเสียเพื่อรองรับประมาณน้ าเสียที่เกิดจากชุมชนปัญหาการตกค้างของขยะมูลฝอย 

ความต้องการของประชาชน 
(๑)  น าพื้นที่สาธารณะที่รกร้างว่างเปล่ามาก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น ท าลานกีฬาชุมชน 

สวนสาธารณะ สวนหย่อม 
 (๒) จัดหาแหล่งงบประมาณเพ่ือก่อสร้างระบบก าจัดระบบขยะมูลฝอย ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

เพ่ือรองรับการก าจัดขยะมูลฝอย และน้ าเสียที่เกิดขึ้นในอนาคต  
  (๓) ตราเทศบัญญัติควบคุมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือควบคุมและ
ป้องการก่อให้เกิดมลภาวะด้านต่างๆ 

 ๔.6  ด้านการสาธารณสุข 
 สภาพปัญหา 
 เทศบาลต าบลนาใน  มีประชากรประมาณเจ็ดพันคน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน    

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผักค าภูและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองผือ จ านวน          
๒  แห่ง นอกจากนี้เทศบาลไม่มีสถานบริการสาธารณสุขของเทศบาลเอง ท าให้การเข้าถึงการบริการด้าน
สาธารณสุขของประชาชนไม่ทั่วถึง และสถานการณ์การเกิดโรคที่สามารถปูองกันได้มีเพ่ิมขึ้น เช่น โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง เป็นต้น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป 
รับประทานอาหารนอกบ้าน หรือซื้ออาหารส าเร็จรูปมากขึ้น อีกทั้งประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ยังขาดความตระหนัก
ในเรื่องการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และมีการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพไม่สม่ าเสมอ ส่วนสถานการณ์
ของโรคติดต่อเริ่มมีแนวโน้มลดลง เช่น โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย เนื่องจากประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมากขึ้น 

 ความต้องการของประชาชน 
 (1) ก่อสร้างสถานบริการสาธารณสุขของเทศบาล 
 (2) มีการให้บริการสุขภาพเชิงรุก ให้ครอบคลุม 4 มิติ คือ ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษา

โรคและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
  (3) รณรงค์ปูองกันโรคท่ีสามารถปูองกันได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง 

เป็นต้น 
  (4) ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
 (5) รณรงค์ปูองกันการเสพสารเสพติดและโรคเอดส์ 



 

  (6) ส่งเสริมสุขาภิบาลอาหารที่ปลอดภัย 
-๙- 

 

 ๔.7  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 สภาพปัญหา 
 ในเขตเทศบาลต าบลนาใน  มีสถานศึกษาจ านวนมาก ทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา แต่เทศบาลไม่มีโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของเทศบาลเลยแม้แต่แห่งเดี่ยว ท าให้การเข้าไปดูแลให้การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาท าได้ไม่เต็มที่ นอกจากนี้นโยบายถ่ายโอนการศึกษาให้แก่ท้องถิ่นก็ยังไม่
ชัดเจน การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยังไม่สามารถท าได้เท่าที่ควร
นอกจากนี้บุคลากรทางการศึกษาทั้งทางโรงเรียนและเทศบาลเองก็มีไม่เพียงพอ รวมถึงงบประมาณของเทศบาล
ก็ไม่เพียงพอ 

  การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการก็ไม่อาจด าเนินการได้มากนัก เนื่องจากมีพ้ืนที่น้อยเกินไปและ
ประชากรอยู่รวมกันเป็นจุดๆ ท าให้มีสถานที่ส าหรับออกก าลังกายและเล่นกีฬาน้อยไม่พียงพอแก่ประชาชน 
และข้อจ ากัดด้านงบประมาณและศักยภาพของเทศบาลเอง 

 ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล  นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดอยู่ในเขตพ้ืนที ่ ๙ แห่ง ส านักสงฆ์  
๗ แห่ง วัดส่วนใหญ่ขาดการบูรณะท านุบ ารุง ท าให้มีสภาพทรุดโทรม การส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมยังมี
ไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากขาดงบประมาณ ไม่มีหน่วยงานหลักในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชาวบ้าน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม อีกท้ังเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ก็
ตกอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ มีการรับเทคโนโลยีสมัยใหม่และวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา จนละเลยวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น ซึ่งนับวันจะท าให้สิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้มีแต่จะลดน้อยสูญหายไปในที่สุด 

 ความต้องการของประชาชน 
 (1) ส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาล 
  (2) พัฒนาเด็กเล็ก เยาวชน และสตรี 
  (3) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  (4) พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ เล่นกีฬา และออกก าลังกายให้แก่
ประชาชน 
 (5) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน 

   (6) ก่อสร้างและบ ารุง ศาสนสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
-๑๐- 

 

 
 

 

   
การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาในนั้น  ได้พิจารณาสรุป

รูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ. 2561 – 256๕ 
ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลนาใน คือ “เมืองเกษตรกรรม  
น าอาชีพเสริม  ส่งเสริมชุมชนให้น่าอยู่  ประชาชนเชิดชูคุณธรรม” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร  
มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาด้านการศึกษา  ส่งเสริมกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อม การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาใน
หมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลนาใน  
เป็นเมืองที่น่าอยู่ตลอดไป ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ต าบลนาใน  ได้ก าหนดไว้  ๔ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม    
  ๑) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตร 
  ๒) การพัฒนาส่งอาชีพเกษตรกรรม  
   ๓) การพัฒนาและอาชีพให้แก่ราษฎรผู้ว่างงาน/กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
   ๑) การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในหมู่บ้านและชุมชนให้น่าอยู่ 
  ๒) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๓) การพัฒนาการเมืองและการปกครอง 
  ๔) การพัฒนาด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและมรัพย์สิน 
  ๕) การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมปูองกันโรค 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา  และวัฒนธรรม 
  ๑) การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือพัฒนาทางการศึกษาทุกระดับใน

ต าบล 
  ๒) การพัฒนาส่งเสริมการศาสนา  กีฬา  และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
  ๑) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้  ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม

มลพิษ 
  ๒) การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว 
  เป้าประสงค์ 
  ๑) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
  ๒) ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
  ๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  ๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
  ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



 

 
-๑๑- 

 

     ตัวช้ีวัด 
  ๑) ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๕ 
  ๒) ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐  
  ๓) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
  ๔) ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  
  ๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ ๑๐  
  ๖) ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕ และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
  ๗) ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๖๐ น่าอยู่อย่างสงบสุข  
  ๘) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐  
  ค่าเป้าหมาย 
  ๑) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
  ๒) ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
  ๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  ๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
  ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  ๖) ก้าวไปพร้อมอาเซียนอย่างม่ันคง 
  กลยุทธ์ 
  ๑) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
  ๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  ๓) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
  ๔) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 

เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  ๕) ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี

มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  ๖) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
  ๗) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและ

เพ่ือการอนุรักษ์  
  ๘) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
  ๙) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๑๐) ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  ๑๑) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น  
  ๑๒) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
  ๑๓) ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
  ๑๔) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 



 

 
-๑๒- 

 

  ๑๕) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย ์

  ๑๖) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการของประชาชน 

  ๑๗) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  ๑๘) พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลดอนเขือง โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
  ๑๙) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมาย

ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๒๐) น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
  ๒๑) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

  ๒๒) บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนเขือง 

  ๒๓) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๒๔) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  ๒๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ โดย

สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๒๖) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย

พลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
  ๒๗) พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มี

ความอุดมสมบูรณ ์
  ๒๘) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ท้องถิ่นทุกระดับ  
  ๒๙) จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  ๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
  ๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
  ๔) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
  ๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน    

  
 
 
 
 
 



 
 

-๑๓- 
 

การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาใน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาลต าบลนาใน  มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไป 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 
          ๕.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า  
(2) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน  
(3) การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร  
(4) การสาธารณูปการ  
(5) การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก  
(6) การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(7) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
(8) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
(9) การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

 ๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การจัดการศึกษา  
(2) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปูองกันและการควบคุม
โรคติดต่อ  
(3) การปูองกัน การบ าบัดโรค และการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล  
(4) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส 
(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ  
(6) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(7) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
(8) การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ 
สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร 
(9) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  

 ๕.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ        
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
(2) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
(4) การรกัษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล  

 
 
 
 
 



 

-๑๔- 
 

 ๕.๔  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
(2) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(4) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเอง  
หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ  

 ๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(3) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(4) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  

 ๕.๖  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การจัดการศึกษา 
(2) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น  
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(4) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(5) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

 ๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ  และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) สนับสนุนเทศบาลต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา
ท้องถิ่น  
(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่ เทศบาลต าบลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(4) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

 ภารกิจทั้ง  ๗  ด้านตามกฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาล  ภารกิจดังกล่าวสามารถจะแก้ไข
ปัญหาของเทศบาลต าบลนาในได้  ทั้งนี้ยังต้องพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่การด าเนินการ
ต้องให้สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  นโยบายของผู้บริหารเทศบาล   
จึงวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  ดังนี้ 
 
 



 

-๑๕- 
 

 ปัญหา 
 ในการด าเนินการตามภารกิจ ทั้ง ๗ ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล เพ่ือให้การด าเนินการตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรก าหนดทิศทาง แนวทางแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ โดยพิจารณาพิเคราะห์จากปัจจัยและความพร้อมของเทศบาล และความต้องการของประชาชน  
ดังนี้ 
   จุดแข็ง (Strength = S) 
   พ้ืนที่เทศบาลต าบลนาใน  โดยส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรโดยเฉพาะการท านาข้าว ไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม มีจ านวนประชากรอาศัยอยู่ไม่หนาแน่น ลักษณะความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นแบบกึ่งสังคม
เมืองก่ึงชนบท ไม่มีปัญหาด้านความขัดแย้งในสังคม ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชน 
เป็นไปอย่างช้า ๆ จึงไม่มีปัญหาเรื่องมลภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และชุมชนแออัด การคมนาคมและการขนส่ง
สะดวกสบาย  เนื่องจากมีถนนที่ส าคัญตัดผ่านคือถนนหนองเบ็น – ผักค าภู  
   1. เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
   2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ และยึดถือแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็น
ส าคัญ 
   3. ผู้น าท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้น าชุมชน) มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ 
ในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล 
   ๔. รูปแบบการบริหารงานแบบนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ ง ท าให้การบริหารงาน       
มีเอกภาพ การบริหารกิจกรรมต่างๆ มีความต่อเนื่อง 
   5. นายกเทศมนตรีมีนโยบายที่ชัดเจนเป็นเครื่องมือในการบริหาร ท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามนโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
   6. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ได้มีการแก้ไข ปรับปรุง ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน     
ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนได้ดีข้ึน 
   7. นายกเทศมนตรีใช้แผนเป็นเครื่องชี้น าการพัฒนา และถือปฏิบัติตามแผนท าให้สามารถ 
ตอบสนองตรงกับความต้องการของประชาชน 
   8. นโยบายด้านการบริหารมีความชัดเจน มีการกระจายอ านาจ และการจัดสรรงบประมาณ 
ไม่เหลื่อมล้ าเกินความเป็นจริง ท าให้การบริหารนโยบาย การบริหารแผนมีความเป็นไปได้สูง 
   9. เทศบาลได้ปรับปรุงและเพ่ิมศักยภาพการพัฒนารายได้โดยใช้ระบบแผนที่ภาษีเป็น
เครื่องมือก ากับ ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ท าให้รายได้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น การบริหารจัดการพัสดุใช้แผนการ
จัดหาพัสดุ (ผด.๑ - ผด.๕ ) และการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือ และเป็นไปตามระบบ ระเบียบแบบแผนงาน
พัสดุ 
   10. เทศบาลได้น าระบบ IT มาใช้เพ่ือการรับรู้ข่าวสารที่รวดเร็วทันสมัย ตลอดจนระบบการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์กรไปในทางที่ดี และสร้างสรรค์          
เพ่ิมศรัทธาความเชื่อมั่นให้กับองค์กร 
   11. มีสายการบังคับบัญชาที่มีเอกภาพ 
   12. มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนในพ้ืนที่ทุกระดับทั้งประชาชน         
ผู้น าชุมชน และผู้แทน ท าให้รับทราบปัญหาของประชาชนได้ครอบคลุมมากข้ึน  
   13. มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
 
 



 

-๑๖- 
 

   จุดอ่อน (Weakness = W) 
   เทศบาลต าบลนาใน  เป็นเทศบาลที่ตั้งอยู่ห่างออกไปจากสถานที่ตั้งของอ าเภอพรรณานิคม 
ออกไปประมาณ ๓๕ กิโลเมตร  จึงไม่เป็นศูนย์กลางของสถานที่ราชการและศูนย์กลางของการพาณิชย์ ท าให้
สภาพเศรษฐกิจในเขตเทศบาลไม่ค่อยดี  เนื่องจากประชาชนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงเกิด
ปัญหาการเคลื่อนย้ายอพยพถ่ินแรงงานไปท างานต่างถิ่นซึ่งท าให้เกิดปัญหาเด็กและคนชราขาดผู้ดูแลอุปการะ 
   1. การบริหารการพัฒนาเป็นไปค่อนข้างเชื่องช้า เนื่องจากปัจจัยการบริหารไม่สมดุลกับ 
กิจกรรมที่มีความต้องการพัฒนา โดยเฉพาะเงินงบประมาณประจ าปีที่จะต้องน ามาแก้ไขปัญหาการพัฒนาใน
พ้ืนที่ มีจ านวนจ ากัดและไม่เพียงพอในการบริการประชาชน 
   2. การบริหารงานบุคคล กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ซึ่งได้ก าหนดไว้ในระดับหนึ่ง เมื่อเหตุการณ์ 
เปลี่ยนไป นโยบายการกระจายอ านาจ ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่นท าให้มีความต้องการ 
ก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงต้องมีการปรับปรุงต าแหน่งเพ่ือความเหมาะสม
อยู่เสมอ และมีบุคลากรไม่เพียงพอ 
   3. บุคลากรในหน่วยงานก้าวไม่ทันเทคโนโลยี 
   4. งบประมาณยังมีจ ากัดในบางภารกิจที่เป็นนโยบายส าคัญ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
จึงไม่เพียงพอที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน 
   5. เกษตรกรขาดอาชีพรองรับหลังจากเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร 
   6. การจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
และขาดความถูกต้อง ยากต่อการได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณจากภาครัฐในการพัฒนาชุมชน 
 

   อุปสรรค (Opportunity = O) 
   จากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีท าให้การจัดเก็บภาษีของเทศบาลในแต่ละปีได้ค่อนข้างต่ า        
ท าให้เทศบาลขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจอ านาจหน้าที่ นอกจากเทศบาลนี้ยังขาดแคลน
บุคลากร ด้านต่าง ๆ อยู่จ านวนมากไม่มีความชัดเจน และมีความล่าช้าเกี่ยวกับงบประมาณตามภาระกิจการที่
ต้องถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การด าเนินการตามภารกิจที่เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
บางอย่างเก่ียวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ หรือเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงานท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินการ 
  1. เงินงบประมาณกับสภาพความต้องการพัฒนาในพ้ืนที่ไม่สมดุลกัน ท าให้เกิดการพัฒนา  
แบบค่อยเป็นค่อยไป 
  ๒. การสร้างงานในพื้นที่มีน้อย 
  ๓. สภาพภูมิประเทศไม่เหมาะส าหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
  ๔. การถ่ายโอนภารกิจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น  ท าให้เทศบาลต้อง
รับภาระการปฏิบัติงานที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 
  ๕. การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกรอบ อ านาจ หน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่บัญญตัิไว้เท่านั้น 
 

   โอกาส (Threat = T) 
   ด้วยสภาพของสังคมและปัญหาที่ไม่สลับซับซ้อน และความพร้อมที่เทศบาลมีอยู่ เทศบาล
ต าบลนาในสามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านบริหาร ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และเพ่ือไปสู่เปูาหมาย
ของการเป็น “เมืองน่าอยู่” ได้ในอนาคต 
 
 



 

-๑๗- 
 

 ๑. มีชุมชนเข้มแข็ง ผู้น าชุมชนมีศักยภาพ ให้ความร่วมมือกับเทศบาลเป็นอย่างดี 
  ๒. ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนา 
 ๓. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญต่อการบริหารการพัฒนาสูง  
  ๔. กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติมีความรัดกุมมากขึ้น ท าให้การเมืองมีความม่ันคงมากข้ึน 
 ๕. นโยบายของรัฐเอ้ือต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๖. นโยบายของรัฐในการจัดสรรรายได้สู่ท้องถิ่นมีมากขึ้น 
 ๗.  เทศบาลต าบลนาใน  มีพ้ืนที่  ๑๐๓.๔๖  ตร.กม. จ านวนครัวเรือน ๒,442 ครัวเรือน 
ประชากร ๗,778 คน แยกเป็นชาย  ๓,๘56 คน  หญิง ๓,922 คน  (จากข้อมูลทะเบียนราษฎร  ณ  เดือน 
กันยายน  ๒๕62) รายได้อยู่ในเกณฑ์เทศบาลขนาดกลางสามารถพัฒนาได้ง่าย 
 ๘. บุคลากรของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และพร้อมที่จะให้บริการประชาชน 
 ๙. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน จะท าให้การท างานได้รับข้อมูลที่เป็นจริง ท า
ให้ภาคราชการโดยเฉพาะส่วนราชการที่ต้องท างานร่วมกับประชาชน สามารถรับรู้ความต้องการของประชาชน 
ได้มากขึ้น อันจะเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง ตรงตามจุดหมายที่
ประชาชนต้องการได้ 
 ๑๐. ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการเชื่อมการ
สื่อสาร สารสนเทศจากส่วนราชการสู่ท้องถิ่นและสู่ภูมิภาคในรูปแบบของตาข่ายงาน (NET WORK) ได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น  
 ๑๒. นโยบายรัฐที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตร
แนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน และเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชน กระตุ้น
ชุมชนพ่ึงตนเอง 
 การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส) 
   เทศบาลต าบลนาใน  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึง
ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยเทศบาลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้  
 จุดแข็ง (Strength = S)  

๑. มีความเป็นอิสระด้านงบประมาณที่สามารถน าไปใช้จ่ายภายใต้การก ากับดูแลของผู้ว่า 
ราชการจังหวัด  การบริหารจัดการจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอ าเภอและจังหวัด  จึงท าให้เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ   

๒. บุคลากรมีความพร้อมและเพียงพอในส่วนของท้องถิ่นก็มีความพร้อม เช่น บุคลากร 
ด้านช่าง ด้านการคลัง เป็นต้น ซึ่งเทศบาลต าบลนาในสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี 
 ๓.  เทศบาลต าบลนาในมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์  เช่น แหล่งน้ า ปุาไม้ เป็นต้น 
 ๔.  เทศบาลต าบลนาในเป็นแหล่งธรรม ซึ่ งจะมีศาสนสถาน (วัด) มากที่สุด โดยมี          
หลวงปูุมั่น ภูริทัตตโต  เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงท าให้เป็นพื้นที่เงียบสงบ ไม่มีความรุนแรง 
   ๕.  ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งทุกภาคส่วนและประชาชน 
 จุดอ่อน (Weakness = W) 

๑. ทิศทางนโยบายของรัฐบาลเรื่องการกระจายอ านาจมีผลกระทบด้านงบประมาณและ 
ระเบียบกฎหมาย  ท าให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาในไม่คล่องตัว  ท าอะไรก็กลัวแต่จะผิดระเบียบ  
กฎหมาย 

๒. เทคโนโลยีระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานเคลื่อนที่ไม่เสถียร  ไม่มีตู้ ATM  ไว้บริการประชาชน   
 
 



 

-๑๘- 
 

ท าให้การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาในล าบากมาก  เช่น การโอนเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุเราไม่สามารถ 
ท าได้เนื่องจาก  สถาบันการเงินไม่สามารถมาติดตั้งตู้ ATM  ในพ้ืนที่ต าบลนาในได้ จึงเป็นเหตุให้เทศบาลต าบล
นาในต้องไปเบิกงบประมาณมาจ่ายเป็นเงินสด ท าให้เสียเวลาและใช้บุคลากรเยอะมาก 

๓. ปุาไม้มีความเสื่อมโทรม ราษฎรมีการบุกรุรกท าลายปุาไม้ หรือลุกล้ าที่ท ากิน ท าให้เกิด 
ปุาเสื่อมโทรม  

๔. ดินไม่มีคุณภาพ ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้น้อยและไม่มีคุณภาพ ดินเริ่มเสื่อมสภาพ  
เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชที่ท าลายหน้าดิน เช่น มันส าปะหลัง อ้อย เป็นต้น 

๕. ปัญหาหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ   
 ๖.  ประชาชนไร้ที่ท ากิน ส่วนมากแล้วประชาชนต าบลนาในจะท ากินโดยการเช่าที่ราชพัสดุ 
และขาดเอกสารสิทธิ์เป็นของตัวเอง จะเป็นพ้ืนที่จับจองและท ากินกันมานาน บางส่วนเป็นเขตปุาสงวน          
เขตอุทยานแห่งชาติ หรือเป็นเขตหวงห้าม ท าให้เกิดปัญหาบุกรุกที่สาธารณะรวมทั้งเขตพ้ืนที่ปุาสงวนส่งผลท า
ให้เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติเช่นปุาไม้ 
 ๗.  แหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตรตื้นเขิน ท าให้เกิดปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตทางการเกษตร 
ตกต่ า แหล่งน้ าส่วนใหญ่จะเป็นของชลประทาน ท าให้ไม่สามารถน ามาท าการเกษตรได้ 
 โอกาส (Opportunity = O) 
 ๑.  มีชุมชนเข้มแข็ง ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือกับเทศบาลเป็นอย่างดี 
  ๒.  ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนา 
 ๓.  ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญต่อการบริหารการพัฒนาสูง  
  ๔.  กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติมีความรัดกุมมากขึ้น ท าให้การเมืองมีความม่ันคงมากข้ึน 
 ๕.  นโยบายของรัฐเอ้ือต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๖.  นโยบายของรัฐในการจัดสรรรายได้สู่ท้องถิ่นมีมากขึ้น 
 ๗.  เทศบาลต าบลนาใน  มีพ้ืนที่  ๑๐๓.๔๖  ตร.กม.  
 ๘.  จ านวนครัวเรือน ๒,442 ครัวเรือน ประชากร ๗,778 คน แยกเป็นชาย ๓,๘56 คน   
หญิง ๓,922  คน  (จากข้อมูลทะเบียนราษฎร ณ เดือนกันยายน ๒562) รายได้อยู่ในเกณฑ์เทศบาล          
ขนาดกลางสามารถพัฒนาได้ง่าย 
 ๙.  บุคลากรของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น และพร้อมที่จะให้บริการประชาชน 
 ๑๐. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน จะท าให้การท างานได้รับข้อมูลที่เป็นจริง   
ท าให้ภาคราชการโดยเฉพาะส่วนราชการที่ต้องท างานร่วมกับประชาชน สามารถรับรู้ความต้องการของ
ประชาชนได้มากขึ้น  อันจะเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องตรงตามจุดหมาย
ที่ประชาชนต้องการได้ 
 ๑๑. ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการเชื่อม 
การสื่อสาร สารสนเทศจากส่วนราชการสู่ท้องถิ่นและสู่ภูมิภาคในรูปแบบของตาข่ายงาน (NET WORK)             
ได้ดีมากยิ่งขึ้น                                          
 อุปสรรค (Threat = T) 

๑. ด้านระเบียบกฎหมาย  การเบิกจ่ายงบประมาณมีข้อจ ากัดไม่สามารถเบิกจ่ายได้อย่าง 
ทั่วถึง เช่น การจัดงานโครงการแข่งขันกีฬา การจัดงานโครงการวันผู้สูงอายุ การอุดหนุนงบประมาณให้กับวัด 
ซึ่งบางรายการท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ เช่น การซื้อของช าร่วยแจกผู้สูงอายุ การซื้อชุดกีฬาให้กับ
นักกีฬา เป็นต้น 
 
 



 

-๑๙- 
 

๒. ทัศนคติในการพัฒนา ประชาชนคิดว่าเทศบาลมีงบประมาณเยอะมาก สามารถที่จะ 
พัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และพัฒนาทุกด้าน โดยไม่ค านึงว่าเทศบาลมี
ภาระค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ผู้น าในหมู่บ้านและประชาชนส่วนใหญ่เสนอโครงการการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานมากเกินไป เห็นความส าคัญการพัฒนาทางด้านการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการพัฒนา
ทางด้านคุณภาพชีวิตไม่มากเท่าที่ควร และบางคนยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยังถือแนวความคิดในการ
พัฒนาแบบเก่า ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดกับคณะผู้บริหารในระดับองค์กร 
 ๓.  เทศบาลมีรายได้น้อย เนื่องจากเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
 ๔.  เทศบาลมีภาระค่าใช้จ่ายประจ าค่อนข้างเยอะมาก 
 ๕.  งบประมาณท่ีได้รับจะแฝงมาในหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์   
 ๖.  ความเสียสละ 
 ๗.  การคมนาคมไม่สะดวก 
  ๘.  การสร้างงานในพื้นที่มีน้อย 
  ๙. การบริการด้านสาธารณสุขในการบริการสาธารณะ (การเก็บขนและก าจัดขยะให้ กับ
ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาล) ขาดพาหนะในการเก็บขนและก าจัดขยะ 
           ๑๐. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เครื่องมือไม่เพียงพอที่จะให้ความช่วยเหลือบริการ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๒๐- 
 

 
 
 ภารกิจอ านาจหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒  ก าหนดให้เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท า เทศบาลต าบลนาใน  วิเคราะห์แล้วพิจารณา
เห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีเทศบาลต้องด าเนินการ ได้แก่ 
 ภารกิจหลัก 
  ๑. การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ๒. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
    ๓. การส่งเสริมการเกษตรและอาชีพให้แก่ประชาชน 
    ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕. การส่งเสริมการศึกษา 
 ภารกิจรอง  
  ๑. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น  
  ๒. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
  ๓. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.  ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 
 
 



 

-๒๑- 
 

 
  
 

เทศบาลต าบลนาใน ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วนราชการ ได้แก่  
1. ส านักปลัดเทศบาล  มีหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)                        

เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการ
ทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือหน่วยงานใดในเทศบาลโดยเฉพาะ
รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลและแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ภายในส านักปลัดเทศบาล  ดังนี้ 

     1.1 ฝ่ายอ านวยการ ให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)           
เป็นหัวหน้างานรับผิดชอบดังนี้ 

  - งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษา
จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้ านต่าง ๆ งานเลขา
และงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล  งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานแจ้งมติ ก.ท.และ 
ก.ท.จ. ให้กองหรือฝุายต่าง ๆ ทราบ  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

     - งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก             
งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานและลูกจ้าง งานปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่ง
และอัตราก าลัง งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อการขอรับ
ทุนการศึกษางานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ               
งานสวัสดิการพนักงาน ลูกจ้าง งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอ่ืน ๆ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

         -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่เก่ียวกับงานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการ
ข้อมูลสถิติท่ีจ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้
ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์และพยากรณ์
การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก งานวิเคราะห์และ
คาดคะเนรายได้ - รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต งานจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา การก าหนดเค้าโครง
ของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจ าปี งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองหน่วยงาน
หรือองค์กรที่ เกี่ยวข้อง งานประสานงานกับหน่วยงาน ในเทศบาล และหน่วยงานอ่ืนที่ เสนอบริการ
สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการ
ประเมินผลงานตามแผนงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

 

 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 
 



 

-๒๒- 

  -  งานจัดท างบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการ
ปฏิบัติงานประจ าปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและด าเนินการ  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและให้ค าปรึกษาแนะน า
เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลและงบประมาณ รายจ่ายเพ่ิมเติม (ถ้ามี) งานศึกษา
หาฐานรายได้ใหม่ๆ  ของเทศบาล  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  -  งานนิติการและการพาณิชย์  ให้มีหน้าที่ร่างหรือแก้ไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติ           
กฎระเบียบและข้อบังคับ ท านิติกรรม พิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย การสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการ
เกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การด าเนินการทางคดี พิจารณาตอบข้อหารือ
ปัญหากฎหมายและการปฏิบัติทางกฎหมาย ติดตามและประสานงาน การด าเนินคดี ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม 
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน 

              -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ งานปูองกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณาท าความเห็น สรุป รายงาน  
เสนอแนะ รวมทั้งด าเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปูองกัน และระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสา
ธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวก ในการ
ปูองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อม และ
ด าเนินการตามแผนงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  -  งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่เก่ียวกับส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือ
จัดท าแผนงาน ด าเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ แสวงหาผู้น าท้องถิ่น เป็น
ผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิด
ริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน า
และอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อ
ครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดท ารายงาน ต่างๆ                   
งานสงเคราะห์เด็กและสตรี คนชราและผู้พิการ งานสถิติข้อมูล เป็นต้น และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

  -  งานบริการสาธารณสุข  มีหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานสุขาภิบาลและโภชนาการ งานควบคุมการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพงานปูองกัน
ควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงานงานชีวะอนามัย งานฌาปนกิจอ่ืน  ที่เกี่ยวข้อง           
งานกวาดล้างท าความสะอาด งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายขยะมูลฝอย งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล             
งานปูองกันและสร้างภูมิคุ้มกันโรคงานควบคุมแมลงและพาหนะน าโรค งานควบคุมปูองกันโรคติดต่อ                 
งานปูองกันการติดยาและสารเสพติด งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิด
จากสัตว์เลี้ยง  หรือสัตว์ปุาที่น ามาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่า          
งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  งานปูองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุร าคาญจากสัตว์ งานรายงานข้อมูลสถิติ
และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 



 

 

-๒๓- 

- งานกิจการสภา   มีหน้าที่รับผิดชอบ งานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ                         
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช วันปิยมหาราช วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันฉัตรมงคล วันพืชมงคล และงานสภาเทศบาลการประชุมสภาเทศบาล  
การประชุมคณะเทศมนตรี งานเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. กองคลัง  มีผู้อ านายการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน  
การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานที่เกี่ยวกับเงินเดือน ค่ าจ้าง  
ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงิน
ต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบ
ทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
แบ่งส่วนราชการงานหน้าที่ภายในกองคลัง  ดังนี้ 

  2.1  ฝ่ายบริหารงานคลัง  มีผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ต้น) เป็นหัวหน้ารับผิดชอบดังนี้ 

                - งานบริหารงานทัว่ไป  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียม
และให้บริการเรื่องสถานที่ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานการประสานงานเกี่ยวกับการ
ประชุมสภาเทศบาลคณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ งานรักษาความ
สะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญ
จักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์ และ
ร้องเรียน  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บ าเหน็จความชอบเป็นพิเศษ งานการลา
พักผ่อนประจ าปี และการอ่ืน ๆ งานสวัสดิการของกองหรือฝุาย งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะน า
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

               -  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบการจ่ายเงินทุกประเภท  
งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานการ
จ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดท า
รายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอื่น ๆ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                -  งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อม
และบ ารุงรักษา งานจัดท าทะเบียนพัสดุ งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ งานการจ าหน่าย
พัสดุ งานอ่ืนทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                -  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  มีหน้าที่เก่ียวกับงานจัดท าประกาศให้มายื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือช าระภาษี งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ
จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.๕) งานรับและตรวจการประเมินและก าหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและ
รายได้อ่ืน งานจัดเก็บและช าระรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน งานลงรายการเกี่ยวกับภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีปูายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี  
(ผ.ท.๕) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจ าทุกวันการด าเนินงานเกี่ยวกับ การพิจารณาอุทธรณ์ 



 

 

-๒๔- 

ภาษี งานเก็บรักษา และการน าส่งเงินประจ าวัน งานเก็บรักษา และเบิกจ่ายแบบพิมพ์ ต่าง ๆ งานเก็บรักษา
เอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน งานคัดลอกข้อมูลที่ดินงานปรับข้อมูลแผนที่ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี บ ารุงท้องที่ งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม งานตรวจสอบ
รหัสประจ าแปลงที่ดิน งานจัดท ารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และ งานบริการข้อมูล งานจัดเก็บและ
บ ารุงรักษาแผนที่ภาษี งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                                 - งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน             
งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินงานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบ ารุงท้องที่ งานส ารวจตรวจสอบข้อมูล
ภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดินรหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ช าระภาษี (ผ.ท.4 และ5)
งานจัดท ารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บและดูแลบ ารุงรักษาแผนที่ภาษี
ทะเบียนทรัพย์สิและเอกสารข้อมูลต่างๆงานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 และ 17)งานการจัดท ารายงานประจ าเดือนงานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบ ารุงท้องที่ และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือน
งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินงานบริการข้อมูลผู้ช าระภาษีงานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองส าเนา
งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินงานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. กองช่าง  มีผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานกองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทาง
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง           
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย แบ่งส่วนราชการ หน้าที่ภายในกองช่าง ดังนี้ 

  3.1  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  มีผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง            
ระดับต้น) เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ ดังนี้ 

  - งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษา 
จัดเตรียมและ ให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขา
และงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานแจ้งมติ ก.ท. และ 
ก.ท.จ. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  - งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน  
ทางเท้าเขื่อน และสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร ถนน  
สะพาน เขื่อน ทางเท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุงแก้ไขและปูองกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ             
งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา  
งานซ่อมบ ารุงรักษา งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

-๒๕- 
 

   -  งานวิศวกรรมโยธา  มีหน้ าที่ เกี่ ยวกับออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม                   
งานวางโครงการและก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้าน
วิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบรายการ
รายละเอียดเพ่ือค านวณออกแบบก าหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้าน
วิศวกรรม งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม            
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย             

 ๔.  กองการศึกษา มีหัวหน้าฝุายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ  
การบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา โดยให้มีงานธุรการ 
งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์งานกิจการนักเรียน            งานศึกษา
ปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์          และ
เครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ  งาน
กิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่ง
ส่วนราชการ งานหน้าที่ภายในกองการศึกษา ดังนี้ 

  ๔.1  ฝ่ายบริหารงานการศึกษา  มีหัวหน้าฝุายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น) เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ  ดังนี้ 

   -  งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล            
งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง 
ๆ งานเลขาและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล 
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์  งานเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน        งานแจ้งมติ ก.ท. 
และ ก.ท.จ. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

   - งานการศึกษาปฐมวัย ให้มีหน้าที่วางแผนและจัดการศึกษาปฐมวัย  
อนุบาลศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ เกี่ยวกับ                   
งานอนุรักษ์โบราณวัตถุ ส่งเสริมและให้มีศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่และแพร่หลาย และงานอ่ืนที่
เกี่ยวขอ้งหรือได้รับมอบหมาย 

   -  งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเล่นกีฬาทั้งประเภทสากลและพ้ืนบ้าน จัดให้มีลานกีฬา จัดให้มีอุปกรณ์กีฬา จัดตั้งชมรมกีฬา และ
งานอ่ืนทีเ่กี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย    
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 ๕. หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการโดยตรง
ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี เอกสารเบิกจ่ายเอกสารการรับเงินทุกประเภท               
การตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สิน
และการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย           มีส่วน
ราชการภายใน  ดังนี้ 

   -  งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษา 
จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขา
และงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานแจ้งมติ ก.ท. และ 
ก.ท.จ.งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

            -  งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบบัญชี เอกสารเบิกจ่าย เอกสารการรับเงิน          
ทุกประเภท การตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา                 
งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย   

เทศบาลก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล จ านวนทั้งสิ้น 28 อัตรา พนักงาน
ครูเทศบาล ๗ อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๗ อัตรา ว่าง ๑ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ๙ อัตรา                  
รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน  62 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาลต าบลนาใน             
มีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลใกล้เคียงร้อยละ ๔๐ ตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล                
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ หากสรรหาอาจเป็นภาระผูกพันด้านงบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ตามมา 
ประกอบกับมีพนักงานเทศบาลที่สามารถปฏิบัติงานแทนต าแหน่งที่ว่างได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของเทศบาลแต่อย่างใด 

        ซึ่งแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ไม่สามารถก าหนด
อัตราก าลังพนักงานเทศบาลให้ครบตามโครงสร้างอัตราก าลังในบางต าแหน่ง หรือบางภารกิจได้เนื่องจาก
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ปัจจุบันเทศบาลมีภารกิจและปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นกว่า เดิม และมีความต้องการใช้
บุคลากรที่มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้าง
และก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจ อ านาจหน้าที่และเหมาะสมกับงบประมาณ เพ่ือให้สามารถ
แก้ไขปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลนาใน เทศบาลต าบลนาใน มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีการก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
8.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

 
หมายเหตุ 

1.  ส านักปลัด 
๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ 
- งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานงบประมาณ 
- งานนิติการ 
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

1.  ส านักปลัด 
๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ 
- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานงบประมาณ 
- งานนิติการ 
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานกิจการสภา 

 

2.กองคลัง 
๒.๒ ฝ่ายบริหารงานคลัง 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

2.กองคลัง 
๒.๒ ฝ่ายบริหารงานคลัง 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
- งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 

 

3.  กองช่าง 
๓.๓ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
- งานธุรการ 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานวิศวกรรม 
- งานจัดสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ 

3.  กองช่าง 
๓.๓ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
- งานธุรการ 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานวิศวกรรม 
- งานจัดสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ 

 

 
 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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๘.๑  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (ต่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 

 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

 
หมายเหตุ 

๔.  กองการศึกษา 
๔.๔ ฝ่ายบริหารงานการศึกษา 
- งานการศึกษาปฐมวัย 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
- งานกีฬาและนันทนาการ 

๔.  กองการศึกษา 
๔.๔ ฝ่ายบริหารงานการศึกษา 
- งานการศึกษาปฐมวัย 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
- งานกีฬาและนันทนาการ 

 

๕.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ๕.๑ งานตรวจสอบภายใน 

๕.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ๕.๑ งานตรวจสอบภายใน 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
        ตามข้อ 8.1 เทศบาลต าบลนาใน ได้วิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งภารกิจที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และสามารถน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งกรอกข้อมูลในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี  ระหว่างปี 25๖4 - 2566 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 

กรองอัตราก าลัง เพิ่ม / ลด ( +/- ) หมาย
เหตุ 

ก าลัง 2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 1 1 1 1 - - -   
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -   
1.ส านักปลัดเทศบาล (๐๑)          
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ
ต้น) 

1 1 1 1 - - -   

หัวหน้าฝุายอ านวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) - 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

นักทรัพยากรบุคคล  ช านาญการ 1 1 1 1 - - -   

นักวิเคราะนโยบายและแผน ช านาญการ 1 1 1 1 - - -   

นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ - 1 1 1 +๑ - - ก าหนดเพิ่ม 

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ 1 1 1 1 - - -   

เจ้าพนักปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 - - -   

พนักงานจ้างภารกิจ          

ผู้ช่วยสัตวแพทย ์  1 1 1 1 - - -   

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 2 2 2 - - -   

พนักงานขับรถยนต ์ 2 2 2 2 - - -   

พนักงานจ้างทั่วไป          

พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -   

พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 1 1 1 1 - - -   

พนักงานดับเพลิง  4 4 4 4 - - -   

2.กองคลัง (๐๔)          

ผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ต้น) 

1 1 1 1 - - -   

หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง 
ระดับต้น) 

- 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

นักวิชาการเงินและบญัชี  ปฏิบัติการ  1 1 1 1 - - -   

นักวิชาการพัสด ุ ปฏิบัติการ 1 1 1 1 - - -   

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ช านาญการ - 1 1 1 +๑ - - ก าหนดเพิ่ม 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - ยบุเลิก(ว่าง
ให้ยุบ) 

เจ้าพนักงานพัสด ุ ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 - - -   
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน - 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
พนักงานจ้างภารกิจ          



 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1 1 1 1 - - -   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 1 1 1 - - -   
๓. กองช่าง (๐๕)          
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) - 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง 
ระดับต้น) 

- 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ช านาญการ - 1 1 1 +๑ - - ก าหนด
เพ่ิม 

นายช่างโยธา ช านาญงาน 1 1 1 1 - - -   
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน - 1 1 1 +๑ - - ก าหนด

เพ่ิม 
๓. กองช่าง (๐๕) (ต่อ)           
เจ้าพนักงานธุรการ  ช านาญงาน 1 1 1 1 - - -   
พนกังานจ้างภารกิจ          
ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ  1 1 1 1 - - -   
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา  - 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา 1 1 1 1 - - -   
4. กองการศกึษา (๐๘)          
ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) - 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
หัวหน้าฝาุยบรหิารงานการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา 
ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -   

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ - 1 1 1 - -  ว่างเดิม 
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 - - -   
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน - 1 1 1 - -  ว่างเดิม 
ครู 7 7 7 7 - - -   
พนกังานจ้างภารกิจ          
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  1 1 1 1 - - -   
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  6 6 6 6 - - -   
5.หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒)          
นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ช านาญการ 1 1 1 1 - - -   

รวม 46 59 59 59 +4 - -   
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 ค าอธิบายหลักและวิธีการคิดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล : ให้เทศบาลน าผลวิเคราะห์การ
ก าหนดอัตราก าลัง มาค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหางานบุคคล เพ่ือควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 
       (๑)  เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน และเงิน
เพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนที่จ่ายจริงตามระดับต าแหน่งและข้ันเงินเดือนของอัตราก าลังที่มีอยู่ปัจจุบัน 
ประกอบด้วย 

            ๑.  เงินเดือน (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) 
            ๒.  เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) 
            ๓.  เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
            ๔.  เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 
                   -  เงินเพ่ิมค่าวิชาชีพ (พ.ค.ว.) 
                  -  เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
                    -  เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.) 
                                      -  เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
                                      -  เงินวิทยฐานะ 
                                      -  เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) 

ฯลฯ 
       (๒)  ภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น คิดจาก ขั้นเงินเดือนของอัตราก าลังเดิมที่เพ่ิมขึ้น (ประมาณการข้ันต่ า คนละ ๑ 
ขั้น ในแต่ละปี กรณีต าแหน่งที่มีคนครอง) รวมกับเงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้กับอัตราก าลังที่จะก าหนดขึ้นใหม่ 
(เงินเดือนขั้นต่ าของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนด + เงินเดือนขั้นสูงของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนดหาร ๒ คูณ ๑๒ 
เดือน) 

 (๓)  ภาระค่าใช้จ่ายรวม คิดจาก (๑) + (๒) ในแต่ละปี 
       (๔)  รวมทั้งหมด 
        (๕)  ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ประมาณการไว้ ๒๐% คิดจาก (๔) ในแต่ละปี) 
       (๖)  คิดจาก (๔) + (๕) 
       (๗)  คิดจาก (๖) คูณ 100 หารด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
 

 
 
 

๙.  ภาระค่าใช้จ่ายและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

             ล าดับ ช่ือสายงาน     จ านวนท่ีมีอยู่ปัจจุบัน อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่า อัตราก าลังคน ภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึน  (3) ค่าใช้จ่ายรวม   (4) หมาย
เหตุ ระดับ จ านวน จะต้องใช้ในช่วง เพิ่ม / ลด 

ต าแหน่ง ท้ังหมด ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า     

    จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน  (1) เงินประจ า
ต าแหน่ง 
(๒) 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ท้องถ่ิน) 

กลาง 1 1 529,560 168,000 1 1 1 -  - -  19,440  19,560  19,560  717,000  736,560   756,120  (44,130) 

2 รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ท้องถ่ิน) 

ต้น 1 ๑ 396,000 42,000 1 1 1 -  - -  13,320  13,320  13,080  451,320  464,640   477,720  (33,000) 

  ส านักปลัดเทศบาล (01)                                    

3 หน.สป.เทศบาล (นักบริหารงาน
ทั่วไป) 

ต้น 1 ๑ 409,320 42,000 1 1 1 - - -  13,320  13,080  13,200  464,640  477,720   490,920  (34,110) 

4 หน.ฝุายอ านวยการ(นักบริหารงาน
ทั่วไป) 

ต้น 1  - 393,600 18,000 1 1 1 - - -  13,620  13,620  13,620  425,220  438,840   452,460  ว่างเดิม 

5 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญ
การ 

1 1 362,640  - 1 1 1 - - -  13,440  13,320  13,320  376,080  389,400   402,720  (30,220) 

6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญ
การ 

1 1 317,520  - 1 1 1 - - -  12,240  12,960  13,440  329,760  342,720   356,160  (26,460) 

7 นิติกร ปก./ชก. 1  - 0 0 1 1 1  +๑  -  - 355,320  12,000  12,000  355,320  367,320   379,320  ก าหนด
เพิ่ม 

8 นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ 1 1 318,000  - 1 1 1 - - -  10,200  10,800  10,560  328,200  339,000   349,560  (26,500) 

9 เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ปฏิบัติงาน 1 1 168,360  - 1 1 1 - - -  6,480   6,840   6,960  174,840  181,680   188,640  (14,030) 

  พนักงานจ้าง                   

10 ผู้ช่วยสัตวแพทย์   1 1 152,400  - 1 1 1  - - -  6,120   6,360   6,600  158,520  164,880   171,480  (12,700) 

11 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   1 1 161,160  - 1 1 1 - - -  6,480   6,720   7,080  167,640  174,360   181,440  (13,430) 

12 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   1 1 153,600  - 1 1 1 - - -  6,240   6,480   6,720  159,840  166,320   173,040  (12,800) 

13 พนักงานขับรถยนต์   1 1 161,160  - 1 1 1 - - -  6,480   6,720   7,080  167,640  174,360   181,440  (13,430) 

14 พนักงานขับรถยนต์   1 1 138,840  - 1 1 1 - - -  5,640   5,880   6,120  144,480  150,360   156,480  (11,570) 

14 พนักงานขับรถยนต์   1 1 108,000  - 1 1 1 - - -  -     -     -    108,000  108,000   108,000  (9,000) 



 
15 พนักงานขับรถบรรทุกน้ า   1 1 108,000  - 1 1 1 - - -  -     -     -    108,000  108,000   108,000  (9,000) 

16 พนักงานดับเพลิง   4 4 432,000  - 4 4 4 - - -  -     -     -    432,000  432,000   432,000  (9,000) 

  กองคลัง (04)                                    

17 ผู้อ านวยการกองคลัง (นัก
บริหารงานการคลัง) 

ต้น 1 1 448,920 42,000 1 1 1 - - -  13,320  13,320  15,240  504,240  517,560   532,800  (37,410) 

18 หน.ฝุายบริหารงานคลัง (นัก
บริหารงานการคลัง) 

ต้น 1  - 393,600 18,000 1 1 1 - - -  13,620  13,620  13,620  425,220  438,840   452,460  ว่างเดิม 

19 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 1 1 328,200  - 1 1 1 - - -  10,800  10,560  10,680  339,000  349,560   360,240  (27,350) 

20 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 1 1 293,760  - 1 1 1 - -    9,480   9,720  10,080  303,240  312,960   323,040  (24,480) 

21 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. 1  - 0 0 1 1 1  +๑  -  - 355,320  12,000  12,000  355,320  367,320   379,320  ก าหนด
เพิ่ม 

22 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ช านาญ
งาน 

1 1 249,360  - 1 1 1 - - -  10,080  10,440  10,560  259,440  269,880   280,440  (20,780) 

23 เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน 1 1 113,280  - 1 1 1 - - -  4,320   4,320   4,320  117,600  121,920   126,240  (9,440) 

24 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 1  - 297,900  - 1 1 1 - - -  9,720   9,720   9,720  307,620  317,340   327,060  ว่างเดิม 

 พนักงานจ้าง  

                    

25 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   1 1 145,920  - 1 1 1 - - -  5,880   6,120   6,360  151,800  157,920   164,280  (12,160) 

26 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   1 1 144,000  - 1 1 1 - - -  5,760   6,000   6,240  149,760  155,760   162,000  (12,000) 

 กองช่าง (05)  

                    

27 ผู้อ านวยการกองช่าง (นัก
บริหารงานช่าง) 

ต้น 1 1 393,600 42,000 1 1 1 - - -  13,620  13,620  13,620  449,220  462,840   476,460  ว่างเดิม 

28 หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง      
(นักบริหารงานช่าง) 

ต้น 1  - 393,600 18,000 1 1 1 - - -  13,620  13,620  13,620  425,220  438,840   452,460  ว่างเดิม 

29 วิศวกรโยธา ปก./ชก. 1 0 355,320 0 1 1 1  +๑   - - 355,320  12,000  12,000  710,640  722,640   734,640  ก าหนด
เพิ่ม 

30 เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญ
งาน 

1 1 259,440  - 1 1 1 - - -  10,440  10,560  10,800  269,880  280,440   291,240  (21,620) 

31 นายช่างโยธา ช านาญ
งาน 

1 1 264,480  - 1 1 1 - - -  10,560  10,800  10,920  275,040  285,840   296,760  (22,040) 

32 นายช่างโยธา ปง./ชง. 1 0 0 0 1 1 1  +๑  -  - 297,900   9,720   9,720  297,900  307,620   317,340  ก าหนด
เพิ่ม 



 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  

33 ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ   1 1 157,680  - 1 1 1 - - -  6,360   6,600   6,840  164,040  170,640   177,480  (13,140) 

34 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   1  - 138,000  - 1 1 1 - - -  5,520   5,760   6,000  143,520  149,280   155,280  ว่างเดิม 

35 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา   1 1 141,240  - 1 1 1 - - -  5,760   5,880   6,120  147,000  152,880   159,000  (11,770) 

 กองการศึกษา (08)  

36 ผอ.กองการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา) 

ต้น 1   - 393,600 42,000 1 1 1 - - -  13,620  13,620  13,620  449,220  462,840   476,460  ว่างเดิม 

37 หน.ฝ่ายบริหารงานการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา) 

ต้น 1 1 362,640 18,000 1 1 1 -  - - 13,440 13,320  13,320  394,080 407,400   420,720  (30,220) 

38 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 1  - 355,320  - 1 1 1 -   - -  12,000  12,000  12,000  367,320  379,320   391,320  ว่างเดิม  

39 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 1 1 155,640   - 1 1 1 -   - - 6,360  6,360   6,480  162,000 168,360   174,840  (12,970) 

40 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 1  - 297,900  - 1 1 1 - - -  9,720   9,720   9,720  307,620  317,340   327,060  ว่างเดิม 

41 ครู   7 7   -   7 7 7 - - - -  -     -     -     -     -    จ่ายจาก
เงิน

อุดหนุน 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  

๔๒ ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษา   1 1 230,640  - 1 1 1 - - -  9,240   9,600  10,080  239,880  249,480   259,560  (19,220) 

๔๓ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    9 9   -  - 9 9 9 - - -  -     -     -     -     -     -    จ่ายจาก
เงิน

อุดหนุน 
 หน่วยตรวจสอบภายใน (12)  

                    

๔๔ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญ
การ 

1 1 317,520  - 1 1 1 - - - 12,240 12,960  13,440  329,760 342,720   356,160  (26,460) 

๔ รวม  62 50 10,941,720           13,144,080 ๑๓,523,700 13,940,160   

๕ ประมาณการประโยชน์ตอบแทน
อื่น  15% 

              1,967,112 2,028,555 2,091,024  

๖ รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลท้ังสิ้น
  

              15,081,192 15,552,255 16,031,184  

(7) คิดร้อยละ 40 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

              29.37 28.84 28.31  

    



 

-40-  

๑๑. บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการ  ของเทศบาลต าบลนาใน  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ท่ี ช่ือ - สกุล 

คุณวุฒิ กรอบอัตราก าลังเดิม  กรอบอัตราก าลังใหม่  

เงินเดือน 

เงินประจ าต าแหน่ง 

หมายเหตุ การศึกษา 
เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินประจ าต าแหน่ง 

เงินค่าตอบแทน/ 

  เงินเพิ่มอื่นๆ 

1 นายไกรทอง  ศิริบ ารุง ศศ.ม. 56-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 56-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 453,960 84,000 84,000  621,960  

        (นักบริหารงานท้องถ่ิน)     (นักบริหารงานท้องถ่ิน)   (44,130*12) (7,000*12) (7,000*12)   

2 นายสมคิด  ดิษพันล า ศศ.ม. 56-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล ต้น 56-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล ต้น 396,000 42,000    438,000  

        (นักบริหารงานท้องถ่ิน)     (นักบริหารงานท้องถ่ิน)   (33,000*12) (3,500*12)     

        1. ส านักปลัดเทศบาล     1. ส านักปลัดเทศบาล    
      

3 นายไพศาล  ค ามุงคุณ   ศศ.ม.  56-2-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 56-2-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 342,720 42,000  -  384,720  

        (นักบริหารงานทั่วไป)     (นักบริหารงานทั่วไป)   (34,110*12) (3,500*12)     

        1.1 ฝุายอ านวยการ     1.1 ฝุายอ านวยการ    
      

4  ว่าง   56-2-01-2101-002 หัวหน้าฝุายอ านวยการ ต้น 56-2-01-2101-002 หัวหน้าฝุายอ านวยการ ต้น 393,600 18,000   -   411,600  

        (นักบริหารงานทั่วไป)     (นักบริหารงานทั่วไป)   (ค่ากลางเงินเดือน) (1,500*12)   ว่างเดิม 

        งานธุรการ     งานธุรการ           

         -      -           

  พนักงานจ้างตามภารกิจ                       

5 นายธนพงษ์  เทพิน ปวส.  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  -  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  - 161,160  -   -   161,160  

  
 

              (13,430*12)       

6 นางสาวสุปราณี  โถชาลี ปวส.  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   153,600  -   -   153,600  

  
 

              (12,800*12)       

7 นายชุมพร  พิทักษ์กุล รป.บ.  - พนักงานขับรถยนต์    - พนักงานขับรถยนต์   161,160  -   -   161,160  

                  (13,430*12)       

8 นายพาดี  สีเหลือง ม.6  - พนักงานขับรถยนต์    - พนักงานขับรถยนต์   138,840  -   -   138,840  



 

                  (11,570*12)       

  พนักงานจ้างท่ัวไป                       

9 
นายศรายุทธ  ด้วงค า
จันทร์ ม.6  - พนักงานขับรถยนต์  -  - พนักงานขับรถยนต์  - 108,000  -   -   108,000  

  
                 

(9,000*12) 
 
       

        งานการเจ้าหน้าที่     งานการเจ้าหน้าที่           

10 นางสาววาสนา  วงศรีลา ศศ.บ. 56-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 56-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 362,640  -   -   362,640  

        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน         (30,220*12)       

11 นางนิยดา  ศรีประภา รป.บ. 56-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 56-2-01-3103-001 
นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน ชก. 317,520  -   -   317,520  

  
 

    งานงบประมาณ     งานงบประมาณ   (26,460*12)       

  
 

     -      -           

  
 

    
งานปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย     
งานปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย           

12 นายมนตรี  ดีเหมาะ ปวส. 56-2-01-4805-001 
เจ้าพนักงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ปง. 56-2-01-4805-001 
เจ้าพนักงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ปง. 168,360  -   -   168,360  

  
 

              (14,030*12)       

  พนักงานจ้างทั่วไป                       

13 นายวีระพงษ  เจริญรส ปวส.  - พนักงานขับรถบรรทุกน้ า  -  - พนักงานขับรถบรรทุกน้ า  - 108,000  -   -    

                  (9,000*12)       

14 นายเศกศักด์ิ  วรรณพงษ์ ปวส.  - พนักงานดับเพลิง  -  - พนักงานดับเพลิง  - 108,000  -   -    

                  (9,000*12)       

15 นายศักด์ิณรงค์  วงศรีลา ปวส.  - พนักงานดับเพลิง  -  - พนักงานดับเพลิง  - 108,000  -   -    

                  (9,000*12)       

16 นายพิทักษ์  โถชาลี ม.3  - พนักงานดับเพลิง  -  - พนักงานดับเพลิง  - 108,000  -   -    

  
 

              (9,000*12)       

17 นายจรูญ  นรบุตร ม.6  - พนักงานดับเพลิง  -  - พนักงานดับเพลิง  - 108,000  -   -    



 

  
 

              (9,000*12)       

  
 

    
งานพัฒนาชุมชนและสังคม

สงเคราะห์     
งานพัฒนาชุมชนและสังคม

สงเคราะห์           

18 นายธนารัฐ  ไชยวุธ ศศ.บ 56-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 56-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 318,000  -   -   318,000  

  
 

              (26,500*12)       

                          

  พนักงานจ้างตามภารกิจ                       

19 นางสาวรุจีรัตน์  โพธิ์ศร ี วท.บ.  - ผู้ช่วยสัตวแพทย์  -  - ผู้ช่วยสัตวแพทย์  - 152,400  -   -    

                  (12,700*12)       

        งานนิติการ     งานนิติการ           

๒๐  -  -  -  -  - 56-2-01-3105-001 นิติกร  -  -  -  - ก าหนดเพิ่ม 

        2. กองคลัง     2. กองคลัง           

21 
นางสาวจีรวรรณ  ประ
จันทร์ ศศ.บ. 56-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 56-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 448,920 42,000    448,920  

        (นักบริหารงานการคลัง)     (นักบริหารงานการคลัง)   (37,410*12) (3,500*12)     

        2.1  ฝุายบริหารงานคลัง     2.1  ฝุายบริหารงานคลัง           

22 ว่าง   56-2-04-2102-002 หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง ต้น 56-2-04-2102-002 หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง ต้น 393,600 18,000   -   411,600  

        (นักบริหารงานการคลัง)     (นักบริหารงานการคลัง)   (ค่ากลางเงินเดือน) (1,500*12)   ว่างเดิม 

        งานธุรการ     งานธุรการ           

         -      -           

  พนักงานจ้างตามภารกิจ                       

23 นางรัชนิดา  มะลิทอง วท.บ.  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  -  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานนที่ธุรการ  - 144,000  -   -    

                  (12,000*12)       

        งานการเงินและบัญชี     งานการเงินและบัญชี           

24 นายประสบโชค เทพิน ศศ.บ. 56-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 56-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 328,200  -   -  328,200 

                  (27,250*12)       

25 ว่าง   56-2-04-4201-001 เจ้าพนักงานเงินและบัญชี ปง./ 56-2-04-4201-001 เจ้าพนักงานเงินและบัญชี ปง./ 297,900  -   -   297,900  



 
ชง. ชง. 

                  (24,850*12)      ว่างเดิม  

        งานพัสดุและทรัพย์สิน     งานพัสดุและทรัพย์สิน           

26 นางสาวสุพินดา โพธิ์ศรี ศศ.บ. 56-2-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปก. 56-2-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปก. 293,760  -   -   293,760  

                  (24,480*12)       
 
             

27 นายพงษ์  ผลาจันทร์ ปวช. 56-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง. 56-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง. 112,800  -   -   112,800  

                  (9,440*12)       

        งานจัดเก็บและพัฒนารายได้     งานจัดเก็บและพัฒนารายได้           

28  -  -  -  -  - 56-2-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
ปก./
ชก.  -  -  - ก าหนดเพิ่ม 

                          

29 
นางสาววรกมล วงศ์ศรี
จันทร์ ปวส. 56-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง. 56-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง. 249,360  -   -   249,360  

                  (20,780*12)     
 (ว่างให้ยุบ

เลิก)  

              
งานแผนที่และทะเบียน

ทรัพย์สิน           

               -           

  พนักงานจ้างตามภารกิจ                       

30 นายขจรศักด์ิ  ศิริบุตร ปวส.  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  -  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  - 145,920  -   -  145,920 

                          

        3. กองช่าง                    3. กองช่าง           

31  ว่าง  - 56-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 56-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 393,600 42,000  -  435,600  

        (นักบริหารงานช่าง)     (นักบริหารงานช่าง)   (ค่ากลางเงินเดือน) (3,500*12)   ว่างเดิม 

        3.1 ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง     
3.1 ฝุายแบบแผนและ

ก่อสร้าง           

32 ว่าง   56-2-05-2103-002 
หัวหน้าฝุายแบบแผนและ

ก่อสร้าง  ต้น 56-2-05-2103-002 
หัวหน้าฝุายแบบแผนและ

ก่อสร้าง  ต้น 393,600 42,000  -  435,600  

        (นักบริหารงานช่าง)     (นักบริหารงานช่าง)   (ค่ากลางเงินเดือน) (3,500*12)   ว่างเดิม 



 

        งานธุรการ     งานธุรการ           

33 นางรัญญากานต์  โพธิ์ศร ี ปวส. 56-2-05-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 56-2-05-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 216,720     -  216,720 

        งานวิศวกรรม     งานวิศวกรรม           

34  -  -  -  -  - 56-2-05-3701-001 วิศวกร 
ปก./
ชก.  -  -  - ก าหนดเพิ่ม 

                          

35 นายเผด็จศึก  ไพค านาม   ปวส. 56-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 56-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 264,480     -  264,480 

                  (22,040*12)       
 
             

36           56-2-05-4701-002 นายช่างโยธา 
ปง./
ชง.  -  -  - ก าหนดเพิ่ม 

                          

  พนักงานจ้างภารกิจ                       

                          

37 นายอาทิตย์  นรบุตร ปวส.  - ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ  -  - ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ  - 157,680  -   -  157,680 

                  (13,140*12)       

        
งานจัดสถานที่และไฟฟู

สาธารณะ     
งานจัดสถานที่และไฟฟู

สาธารณะ           

  พนักงานจ้างภารกิจ                       

38  ว่าง     ผู้ช่วยช่างไฟฟูา  -   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา  - 138,000  -   -  ว่างเดิม 

                  (11,500*12)       

        งานสาธารณูปโภค     งานสาธารณูปโภค           

  พนักงานจ้างภารกิจ                       

39 นายเกรียงไกร  ธ.น.ดี ปวส.  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา  -  - 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการ

ประปา  - 141,240  -   -  141,240 

                  (11,770*12)       

        ๔. กองการศึกษา     ๔. กองการศึกษา           

40 ว่าง  - 56-2-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ต้น 56-2-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ต้น 435,600 42,000  -  477,600  



 

        (นักบริหารงานการศึกษา)     (นักบริหารงานการศึกษา)   (ค่ากลางเงินเดือน) (3,500*12)     

        
๔.๑ ฝุายบริหารการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม     
๔.๑ ฝุายบริหารการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม           

41 นายสันติสุข  ประจันทร์ ศศม. 56-2-08-2107-00๒ 
หัวหน้าฝุายบริหารงาน

การศึกษา ต้น 56-2-08-2107-00๒ 
หัวหน้าฝุายบริหารงาน

การศึกษา ต้น 305,640      18,000    -   323,640  

        (นักบริหารการศึกษา)     (นักบริหารงานการศึกษา)   (30,220*12) (1,500*12)     

        งานการศึกษาปฐมวัย     งานการศึกษาปฐมวัย           

42 ว่าง   56-2-08-3803-00๑ นักวิชาการศึกษา 
ปก./
ชก. 56-2-08-3803-00๑ นักวิชาการศึกษา 

ปก./
ชก. 355,320  -   -   355,320  

                  (ค่ากลางเงินเดือน)       

             

43 นางไพรัตน์  พิทักษ์กุล ศษ.ม. 56-2-08-6600-222 ครู คศ.2 56-2-08-6600-222 ครู คศ.2 291,000  -   42,000   333,000  

                  (24,250*12)   (3,500*12)   

44 
นางสาววิภาพร  กันยา
บาล ศษ.ม. 56-2-08-6600-224 ครู คศ.2 56-2-08-6600-224 ครู คศ.2 299,640  -   42,000   341,640  

                  (24,970*12)   (3,500*12)   

45 นางสาวธาริณี  เณธิชัย คบ. 56-2-08-6600-225 ครู คศ.๑ 56-2-08-6600-225 ครู คศ.๑ 264,840  -   -   264,840  

                  (22,070*12)       

46 
นางสาวสุวินชา  สีเทียว
ไทย ศษ.ม. 56-2-08-6600-226 ครู คศ.๑ 56-2-08-6600-226 ครู คศ.๑ 246,240  -   -   246,240  

                  (20,520*12)       

47 
นางสาวรัชฎาวรรณ โพธิ์
ศรี ศษ.ม. 56-2-08-6600-227 ครู คศ.๑ 56-2-08-6600-227 ครู คศ.๑ 236,400  -   -   236,400  

                  (19,700*12)       

48 นางนิตตะยา  ประจันทร์ ศษ.ม. 56-2-08-6600-223 ครู คศ.๑ 56-2-08-6600-223 ครู คศ.๑ 251,280  -   -   251,280  

                  (20,940*12)       

49 
นางสาวพรรณพิมล นาค
บุตรศรี ศษ.ม. 56-2-08-6600-228 ครู คศ.๑ 56-2-08-6600-228 ครู คศ.๑ 226,200  -   -   226,200  

                  (18,850*12)       

  พนักงานจ้างตามภารกิจ                       

50 นายศักด์ิชาย  เทพินทร์ คบ.  - ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  -  - ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   - 230,640  -   -   230,640  



 

                  (19,220*12)       

51 นางมาลีวรรณ์  โถชาลี คบ.  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   -  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - 153,120  -   -   153,120  

                  (12,760*12)       

52 
นางนวลจันทร์  สีเทียว
ไทย คบ.  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   160,800  -   -   160,800  

                  (13,400*12)       

53 นางสาวหทัยทิพย์  เทพิน คบ.  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   148,200  -   -   148,200  

                  (12,350*12)       

             

54 นางสาวจีระวรรณ ค าสงค์ ม.๖  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   136,320  -   -   136,320  

                  (11,350*12)       

55 
นางสาวสใบทอง จิตบัว
ลอย คบ.  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   127,080  -   -   127,080  

                          

56 
นางสาวจินตนา  ค าผา
เยือง คบ.  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   127,080  -   -   127,080  

                (10,590*12)       

57 นางสาวศิริพร  มะลิทอง วท.บ.  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - 112,800  -   -   112,800  

                  (9,400*12)       

58 
นางสาวรุ่งฤดี  แสงสุริน
ทอง ค.บ.  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - 112,800  -   -   112,800  

                  (9,400*12)       

59 นางสาวอาริสา  วาริคิด ม.6  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - 112,800  -   -   112,800  

                 (9,400*12)       

       งานธุรการ     งานธุรการ           

60 นางวราภรณ์  สุขเกษม  วท.บ. 56-2-08-4101-00๒ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 56-2-08-4101-00๒ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 153,480  -   -  153,480 

                 (12,790*12)       

        งานการเงินและบัญชี                 



 

61 ว่าง  - 56-2-08-4201-00๒ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ปง./
ชง. 56-2-08-4201-00๒ 

เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

ปง./
ชง. 297,900  -   -  297,900 

                 (ค่ากลางเงินเดือน)     ว่างเดิม 

        
งานส่งเสริมประเพณี 

ศิลปะวัฒนธรรม     
งานส่งเสริมประเพณี 

ศิลปะวัฒนธรรม           

         -      -           

        งานกีฬาและนันทนาการ     งานกีฬาและนันทนาการ           

         -      -           

        5 .หน่วยงานตรวจสอบภายใน     
๕. หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน           

62 
นายประสิทธิ ์ วงศ์ศรี
จันทร์ ศศ.บ. 56-2-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. 56-2-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. 

317,520 - - 317,520 

                  (26,*460)       
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เทศบาลต าบลนาใน  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกประเภทต าแหน่งทกสายงาน  ให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนดมีระยะเวลา ๓ ปี สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี  

การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง  นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง   
ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึง
การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย เช่นการพัฒนาไปสู่ Thailand ๔.๐  ดังนั้น  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค ๔.๐ เช่นกัน                    โดยก าหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก  
กล่าวคือ 

 1. เป็นองค์กรที่ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างาน                
โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน และภาคประชาชนสังคม 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วน           อ่ืน ๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบ
ในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายใน
ภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่นด้วยกันเอง 

 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเอง
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่
ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากเทศบาล รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน 
พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการ เพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุด
เดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและ
ผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือ
แอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

 3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับ
โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่ 

๑๒.  แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน 

 ๔. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

 ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๖3 เรื่อง 
เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-
Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นระบบรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม             เมื่อวันที่ ๒๖ 
กันยายน 2560 

 ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ           การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือ
หลายหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้ 

 (๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
  (๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
  (๓) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
  (๔) หลักสูตรด้านการบริหาร  
  (๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม   
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เทศบาลต าบลนาใน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
อ านวยความสะดวกและบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม ดังนี้ 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจติส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การแก้ไขข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่ง และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพองค์กร 
 

ทั้งนี้  การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย   
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๓.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
ประกาศเทศบาลต าบลนาใน 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง  ๓ ปี  
ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 

…………………………………………………… 
 
 

  อาศัยอ านาจความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ  ๑๔  และข้อ  ๑๘  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓  มี
มติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลนาในใช้แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
   

เพ่ือให้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ สามารถน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการวางแผนอัตราก าลังและเป็นกรอบการก าหนดต าแหน่งการใช้ต าแหน่งของเทศบาลตามระยะเวลา         
ที่ก าหนด  เทศบาลต าบลนาใน  จึงประกาศใช้แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  
ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป     
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

              
(นายพงษ์ศักดิ ์ โพธิ์ศรี) 

นายกเทศมนตรีต าบลนาใน 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 



 

 
ประกาศเทศบาลต าบลนาใน 

เรื่อง  การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน 
ของเทศบาลต าบลนาใน  

------------------------------------------ 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
ข้อ 17 (5) ข้อ 251 ข้อ 252 ข้อ 253 ข้อ 254 ข้อ 255 ข้อ 256 ข้อ 257 และ ข้อ 258 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล      
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก .จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.1/     
ว157  ลงวันที่  7  กุมภาพันธ์ 2546  และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนครในการประชุมครั้งที่ 
๑๐/25๖๓  เมื่อวันที่  ๒๘ กันยายน  25๖๓  เทศบาลต าบลนาใน  จึงประกาศโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
   1.   ส านั กปลัด เทศบาล  มีหั วหน้ าส านั กปลั ด เทศบาล  (นั กบริหารงานทั่ ว ไป  ระดับต้น )                        
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป
ของเทศบาล  และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือหน่วยงานใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลและแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ภายในส านักปลัดเทศบาล  ดังนี้ 
        1.1 ฝ่ายอ านวยการ  ให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นหัวหน้า
รบัผิดชอบดังนี้ 
      - งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล  งานดูแลรักษาจัดเตรียมและ
ให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  งานเลขาและงานประชุมสภา
เทศบาล  คณะเทศมนตรี   และพนักงานเทศบาล  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความ
ร่วมมือ   งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ  งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  งานจัดท าค าสั่งและ
ประกาศของเทศบาล  งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน  งานแจ้งมติ ก.ท.และ ก.ท.จ. ให้กองหรือฝุายต่าง ๆ ทราบ  
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
      - งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง   งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก และการคัดเลือก               
งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานและลูกจ้าง  งานปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและ
อัตราก าลัง  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อการขอรับทุนการศึกษา
งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  งานสวัสดิการพนักงาน  
ลูกจ้าง  งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอ่ืน ๆ  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

                          -   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูล
สถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผน  และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ   งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้



 

ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การ
เจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง  และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก  งานวิเคราะห์และคาดคะเน
รายได้ - รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต  งานจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา การก าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนา
ระยะปานกลางและแผนประจ าปี  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง  งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล  และหน่วยงานอ่ืนที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาล
และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผนงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
     -  งานจัดท างบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงาน
ประจ าปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและด าเนินการ  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลและงบประมาณ รายจ่ายเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  งานศึกษาหาฐานรายได้ใหม่ๆ  
ของเทศบาล  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
     -  งานนิติการ   ให้มีหน้าที่ร่างหรือแก้ไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับ   

ท านิติกรรม  พิจารณา  วินิจฉัยปัญหากฎหมาย  การสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับวินัยพนักงานเทศบาล  
และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์   การด าเนินการทางคดี  พิจารณาตอบข้อหารือปัญหากฎหมายและการปฏิบัติทาง
กฎหมาย  ติดตามและประสานงาน  การด าเนินคดี  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง  ประสานงาน  วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุงแก้ไข  
ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
                      -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่
ราชการ  งานปูองกันและระงับอัคคีภัย  งานวิเคราะห์และพิจารณาท าความเห็น  สรุป  รายงาน  เสนอแนะ รวมทั้ง
ด าเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปูองกัน  และระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธ ารณภัยอ่ืน เช่น 
อุทกภัย  วาตภัย  งานตรวจสอบ   ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการปูองกันบรรเทาและ
ระงับสาธารณภัยต่าง ๆ   งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานฝึกซ้อม   และด าเนินการตามแผนงาน
เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
         -  งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่เกี่ยวกับส ารวจข้อมูล
เบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดท าแผนงาน ด าเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ  
แสวงหาผู้น าท้องถิ่น เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความ
เข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 
ให้ค าแนะน าและอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อ
ครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดท ารายงานต่าง ๆ  งานสงเคราะห์เด็กและ
สตรี  คนชราและผู้พิการ  งานสถิติข้อมูล  เป็นต้น  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
       -  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม             
งานสุขาภิบาลและโภชนาการ  งานควบคุมการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพงานป้องกันควบคุม
แก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงานงานชีวะอนามัย  งานฌาปนกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  งานกวาดล้างท า
ความสะอาด  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย   งานขนถ่ายขยะมูลฝอย  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  งานป้องกันและสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคงานควบคุมแมลงและพาหนะน าโรค  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  งานป้องกันการติดยาและสารเสพ
ติด  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง  หรือสัตว์ป่าที่น ามาเลี้ยง



 

หรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ  งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่า  งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  งานป้องกันโรคติด
เชื้อหรืออันตรายหรือเหตุร าคาญจากสัตว์  งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์        
และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
     -  งานกิจการสภา มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล  งานดูแลรักษาจัดเตรียมและ
ให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขาและงานประชุมสภา
เทศบาล คณะเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความ
ร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดท าค าสั่งและ
ประกาศของเทศบาล  งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน  งานแจ้งมติ ก.ท.และ ก.ท.จ. ให้กองหรือฝุายต่าง ๆ ทราบ  
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   2. กองคลัง  มีผู้อ านายการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  เป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจ่าย   การรับ   การน าส่งเงิน  
การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกา งานที่เก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน                
เงินบ าเหน็จ  บ านาญ  เงินอ่ืน ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ               
การจัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้  และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลอง
ประจ าเดือน  ประจ าปี  งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล  และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่ งส่วน
ราชการงานหน้าที่ภายในกองคลัง  ดังนี้ 
    2.1  ฝ่ายบริหารงานคลัง  มีผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เป็นหัวหน้า
รับผิดชอบดังนี้ 
                          - งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่อง
สถานที่ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลคณะ
เทศมนตรี และพนักงานเทศบาล  งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการ
ตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ  งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ    งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์            
งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล  งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน 
ลูกจ้าง และการให้บ าเหน็จความชอบเป็นพิเศษ  งานการลาพักผ่อนประจ าปี และการอ่ืน ๆ งานสวัสดิการของกอง
หรือฝุาย  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะน าอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

                -  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบการจ่ายเงินทุกประเภท  งานควบคุม
และจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย  งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน  งานการจ่ายเงินและตรวจสอบ
หลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย  งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท  งานจัดท ารายงานประจ าวัน 
ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอ่ืน ๆ  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                        -  งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานการซื้อและการจ้าง  งานการซ่อมและ
บ ารุงรักษา  งานจัดท าทะเบียนพัสดุ  งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ  งานการจ าหน่ายพัสดุ  
งานอ่ืนที่ 
                       -  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดท าประกาศให้มายื่นแบบแสดง
รายการทรัพย์สินเพ่ือช าระภาษี  งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจาก
ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.๕) งานรับและตรวจการประเมินและก าหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน          



 

งานจัดเก็บและช าระรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อ่ืน  งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์  และทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.๕) ของผู้เสียภาษี
แต่ละรายเป็นประจ าทุกวันการด าเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี งานเก็บรักษา และการน าส่งเงิน
ประจ าวัน  งานเก็บรักษา และเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียม
และรายได้อ่ืน  งานคัดลอกข้อมูลที่ดินงานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี  
บ ารุงท้องที่  งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม  งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน  งานจัดท ารายงานเสนองาน
ทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล  งานจัดเก็บและบ ารุงรักษาแผนที่ภาษี   งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
             

   3.  กองช่าง  มีผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานกองช่าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางวิศวกรรม                  
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  
การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่าย
วัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการ หน้าที่
ภายในกองช่าง  ดังนี้ 
    3.1  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  มีผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เป็นหัวหน้า
รับผิดชอบ  ดังนี้ 
     - งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษา จัดเตรียมและ 
ให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  งานเลขาและงานประชุมสภา
เทศบาล  คณะเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความ
ร่วมมือ   งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ  งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  งานจัดท าค าสั่งและ
ประกาศของเทศบาล  งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน  งานแจ้งมติ ก.ท.  และ ก.ท.จ. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
      -  งานวิศวกรรม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ   ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม   งานวางโครงการและ
ก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม   งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม  งานตรวจสอบแบบ
แปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม   งานออกแบบรายการรายละเอียดเพ่ือค านวณออกแบบ
ก าหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม   งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม   งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย             

     - งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ  
และไฟฟูาสถานที่ราชการ  จัดเตรียมสถานที่ ดูแลรักษา อุปกรณ์ไฟฟูา และงานอื่นที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย  
     - งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่เก่ียวกับ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้าเขื่อน  
และสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน  เขื่อน  ทาง
เท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่  งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา  งานประมาณราคา  งานซ่อมบ ารุงรักษา งานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

   ๔.  กองการศึกษา  มีหัวหน้าฝุายบริหารงานการศึกษา  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ  การบริหาร
ศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การ
จัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการ
เจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานศึกษานิเทศก์งานกิจการนักเรียน  งานศึกษาปฐมวัย งานขยาย 
โอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการ
ศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษา
นอกโรงเรียน  และงานอื่น ๆที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการ งาน หน้าที่ภายในกองการศึกษา  
ดังนี้ 
    ๔.1  ฝ่ายบริหารงานการศึกษา  มีหัวหน้าฝุายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา 
ระดับต้น) เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ  ดังนี้ 
      -  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและ
ให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขาและงานประชุมสภา
เทศบาล  คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ 
 
ที่ขอความร่วมมือ  งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  งานจัดท าค าสั่งและ
ประกาศของเทศบาล  งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน  งานแจ้งมติ ก.ท.  และ ก.ท.จ. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

      -  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานตรวจสอบการจ่ายเงินทุกประเภท  งานควบคุม
และจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย  งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน  งานการจ่ายเงินและตรวจสอบ
หลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย  งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดท ารายงานประจ าวัน 
ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอ่ืน ๆ  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

   -  งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาทั้งประเภท
สากลและพ้ืนบ้าน  จัดให้มีลานกีฬา  จัดให้มีอุปกรณ์กีฬา จัดตั้งชมรมกีฬา และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย     
 

         -   งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานอนุรักษ์โบราณวัตถุ  ส่งเสริม
และให้มีศลิปะ  วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่และแพร่หลาย  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

     -  งานการศึกษาปฐมวัย   ให้มีหน้าที่วางแผนและจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

   ๕.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการโดยตรงให้มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี  เอกสารเบิกจ่าย  เอกสารการรับเงินทุกประเภท  การตรวจสอบการเก็บรักษา
หลักฐานการบัญชี  งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา  งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สิน
เทศบาลและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  มีส่วนราชการภายใน  ดังนี้ 

            -   งานตรวจสอบภายใน  งานตรวจสอบบัญชี  เอกสารเบิกจ่าย  เอกสารการรับเงิน          
ทุกประเภท  การตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี  งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา  งานตรวจสอบ
ทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 



 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

     ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

                                               
(นายพงศักดิ์    โพธิ์ศรี) 

                                                           นายกเทศมนตรีต าบลนาใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ประกาศเทศบาลต าบลนาใน 

เร่ือง  ก าหนดต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕6๔ - ๒๕๖๖) 
****************************** 

 

  อาศัยอ านาจตามข้อ ๑๔ ข้อ ๑๗ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ลง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับมติที่ประชุมของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕6๓ เมื่อวันที่  ๒๙ กันยายน  ๒๕6๓ในการให้ความเห็นชอบ
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ - ๒๕๖๖                 ของเทศบาลต าบลนาใน 
 

  เทศบาลต าบลนาใน  จึงก าหนดต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6
๔ - ๒๕๖๖ ดังนี้ 
 

ล า 

ดับที่ 
ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

เลขที่ 
ต าแหน่ง 

 

ประเภท ระดับ
ต าแหน่ง 

จ านวน 
หมาย
เหตุ 

๑ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ๕๖-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ บท. กลาง ๑  

๒ รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ๕๖-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ บท. ต้น ๑  

 ๑.ส านักปลัดเทศบาล      

๓ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป) 
๕๖-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑  ต้น ๑  

 ๑.ฝ่ายอ านวยการ      

๔ หัวหน้าฝุายอ านวยการ 

(นักบริหารงานทั่วไป) 
๕๖-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒ อก. ต้น ๑ ว่างเดิม 

 งานธุรการ      

 พนักงานจ้างตามภารกิจ      

๕ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ภารกิจ  ๒  

๖ พนักงานขับรถยนต์  ภารกิจ  ๒  

 พนักงานจ้างท่ัวไป      

๗ พนักงานขับรถยนต์  ทั่วไป  ๑  

 งานการเจ้าหน้าที่      

๘ นักทรัพยากรบุคคล ๕๖-๒-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ วิชาการ ชก. ๑  



 

ล า 

ดับที่ 
ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

เลขที่ 
ต าแหน่ง 

 

ประเภท ระดับ
ต าแหน่ง 

จ านวน 
หมาย
เหตุ 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน      

๙ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๕๖-๒-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ วิชาการ ชก. ๑  

 งานงบประมาณ      

 งานนิติการ      

๑๐ นิติกร ๕๖-๒-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ วิชาการ ปก./ชก. ๑ ก าหนดเพิ่ม 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      

๑๑ เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕๖-๒-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ ทั่วไป ปง. ๑  

 พนักงานจ้างท่ัวไป      

๑๒ พนักงานขับรถบรรทุกน้ า  ทั่วไป  ๑  

๑๓ พนักงานดับเพลิง  ทั่วไป  ๔  

 งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์      

๑๔ นักพัฒนาชุมชน ๕๖-๒-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ วิชาการ ปก. ๑  

 
 

งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม      

 พนักงานจ้างตามภารกิจ      

๑๕ ผู้ช่วยสัตวแพทย์  ภารกิจ  ๑  

 งานกิจการสภา      

 ๒. กองคลัง      

๑๖ ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง) 
๕๖-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ อก. ต้น ๑  

 ๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง      

๑๗ หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง) 
๕๖-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒ อก. ต้น ๑ ว่างเดิม 

 งานธุรการ      

 พนักงานจ้างตามภารกิจ      

๑๘ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ภารกิจ  ๑  

 งานการเงินและบัญชี      

๑๙ นักวิชาการเงินและบัญชี ๕๖-๒-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ วิชาการ ปก. ๑  

๒๐ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕๖-๒-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๑ ทั่วไป ปง./ชง. ๑ ว่างเดิม 



 

ล า 

ดับที่ 
ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

เลขที่ 
ต าแหน่ง 

 

ประเภท ระดับ
ต าแหน่ง 

จ านวน 
หมาย
เหตุ 

 งานพัสดุและทรัพย์สิน      

๒๑ นักวิชาการพัสดุ ๕๖-๒-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑ วิชาการ ปก. ๑  

๒๒ เจ้าพนักงานพัสดุ 
 

๕๖-๒-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ ทั่วไป ปง./ชง. ๑  
 

 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้      
 

๒๓ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๕๖-๒-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ ทั่วไป ปก./ชก. ๑ ก าหนดเพิ่ม 

๒๔ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๕๖-๒-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑  ชง. ๑ ยุบเลิก 
(ว่างให้ยุบ) 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ      

๒๕ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ภารกิจ  ๑  

 ๓. กองช่าง      

๒๖ ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง) 

๕๖-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ อก. ต้น ๑  

 ๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง      

๒๗ หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 

(นักบริหารงานช่าง) 
๕๖-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๒ อก. ต้น ๑ ว่าง 

เดิม 

 งานธุรการ      

๒๘ เจ้าพนักงานธุรการ ๕๖-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ทั่วไป ชง. ๑  

 งานวิศวกรรม      

๒๙ วิศวกรโยธา ๕๖-๒-๐๕-๓๗๐๑-๐๐๑ วิชาการ ปก./ชง. ๑ ก าหนดเพิ่ม 

๓๐ นายช่างโยธา ๕๖-๒-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ ทั่วไป ชง. ๑  

๓๑ นายช่างโยธา ๕๖-๒-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๒ ทั่วไป ชง. ๑ ก าหนดเพิ่ม 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ      

๓๒ ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ  ภารกิจ  ๑  

 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ      

 พนักงานจ้างตามภารกิจ      

๓๓ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา  ภารกิจ  ๑ ว่างเดิม 

 งานสาธารณูปโภค      

 พนักงานจ้างตามภารกิจ      



 

ล า 

ดับที่ 
ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

เลขที่ 
ต าแหน่ง 

 

ประเภท ระดับ
ต าแหน่ง 

จ านวน 
หมาย
เหตุ 

๓๔ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา    ๑  

 ๔.กองการศึกษา      

๓๕ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา) 
๕๖-๒-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ อก. ต้น ๑ ว่าง 

เดิม 

 ๔.๑  ฝ่ายบริหารงานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

     

๓๖ หัวหน้าฝุายบริหารงานการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา) 
๕๖-๒-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๒ อก. ต้น ๑  

 งานการศึกษาปฐมวัย      

๓๗  นักวิชาการศึกษา ๕๖-๒-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ วิชาการ ปก./ชก. ๑ ว่างเดิม 

๓๘ คร ู ๕๖-๒-๐๘-๖๖๐๐-๒๒๒  คศ.๒ ๑  

๓๙ คร ู ๕๖-๒-๐๘-๖๖๐๐-๒๒๓  คศ.๑ ๑  

๔๐ คร ู ๕๖-๒-๐๘-๖๖๐๐-๒๒๔  คศ.๒ ๑  

๔๑ คร ู ๕๖-๒-๐๘-๖๖๐๐-๒๒๕  คศ.๑ ๑  

๔๒ คร ู ๕๖-๒-๐๘-๖๖๐๐-๒๒๖  คศ.๑ ๑  

๔๓ คร ู ๕๖-๒-๐๘-๖๖๐๐-๒๒๗  คศ.๑ ๑  

๔๔ คร ู ๕๖-๒-๐๘-๖๖๐๐-๒๒๘  คศ.๑ ๑  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ      

๔๕ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  ภารกิจ  ๑  

๔๖ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ภารกิจ  ๙  

 งานธุรการ      

๔๗ เจ้าพนักงานธุรการ ๕๖-๒-๐๘-๔๑๐๑-๐๐๒ ทั่วไป ปง. ๑  

 งานการเงินและบัญชี      

๔๘ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕๖-๒-๐๘-๔๒๐๑-๐๐๒ ทั่วไป ปง./ชง. ๑ ว่างเดิม 

 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม      

 งานกีฬาและนันทนาการ      
 ๕. หน่วยงานตรวจสอบภายใน      

 งานตรวจสอบภายใน      



 

ล า 

ดับที่ 
ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

เลขที่ 
ต าแหน่ง 

 

ประเภท ระดับ
ต าแหน่ง 

จ านวน 
หมาย
เหตุ 

๔๙ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ๕๖-๒-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑ วิชาการ ชก. ๑  
    

  
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                                        
      (นายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์ศรี) 

    นายกเทศมนตรีต าบลนาใน 
         

         
 


