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ค าน า 
 
  ด้วยเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลั ง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  
2561-2563  เพ่ือให้มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  13) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552  และเพ่ือคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  (ก.ท.จ.เชียงใหม่) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่ง
พนักงานเทศบาลให้เหมาะสม  ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง  และการ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างให้เหมาะสมอีกด้วย 
  เทศบาลได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลังและโครงสร้าง  เพ่ือใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลแม่
ท่าช้างเกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้เป็นอย่างด ี
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1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใดระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้
ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพของงานปริมาณ 
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
 1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก าหนดเพ่ือเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้
เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้
ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมาก าหนด
เป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2557  
  1.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และ
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 
3 ป ี
  1.4จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลแม่ท่าช้างจึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ขึ้น 

 
 
 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
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 2.1 เพ่ือให้เทศบาลต าบลแม่ท่าช้างมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้างที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 เพ่ือให้เทศบาลต าบลแม่ท่าช้างมีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างว่า ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

2.5 เพ่ือให้เทศบาลต าบลแม่ท่าช้างสามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.7 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.8 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. วัตถุประสงค ์
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  3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ตามกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหาใน
พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาล บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้อง
จัดสรรอัตราก าลัง  ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการ
พิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่  อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการเตรียมพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคตดังนี้  
  - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552  

มาตรา 50  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้ 

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
(3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 
มาตรา๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอื่นๆ 
(๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา

ต าบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี 
- นโยบายผู้บริหารและสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
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3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกั บภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ 
โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
   3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท  เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ) โดยหลักการแล้ว  การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการ
ก าหนดอัตราข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่
ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบ
ประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น การค านวณเวลาที่
ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงท าให้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้การปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่า
มีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่  เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ ในปัจจุบัน
มีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ  หรืองานของหน่วยงานอ่ืน  ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณา
ด้วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณา แนวทางในการก าหนด/
เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วน
ราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 
ประเด็นดังนี ้
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   3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพื้นท่ีนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก  
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
   3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่าง ๆอาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้เป็นการ
น าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน 
  3.8 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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สภาพปัญหาของพื้นที่เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

(1) ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(1.1) การขยายเขตบริการไฟฟ้ายังไม่ทัว่ถึง  และไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
(1.2) การสัญจรไปมาของราษฎรไม่สะดวกเนื่องจากถนนแคบ สะพานช ารุด  ทรุดโทรม 
(1.3) ไม่มีอาคารและสถานที่ในการด าเนินกิจกรรมในหมู่บ้าน 

(2) ปัญหาการผลิต  การตลาด  รายได้และการมีงานท า 
(2.1) ราษฎรบางส่วนไม่มีงานท า 
(2.2) ราษฎรบางหมู่บ้านขาดอาชีพเสริม 
(2.3) ผลผลิตขายได้น้อยขาดคุณภาพ 
(2.4) ขาดเงินทุนหมุนเวียน 

(3) ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย 
(3.1) ปัญหาน้ าเสียและมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
(3.2) ไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 
(3.3) ความไม่สะอาดและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  ภายในหมู่บ้าน 
(3.4) ปัญหาขยะที่ถูกท้ิงเรี่ยราดบริเวณข้างถนน 

(4) ปัญหาน้ ากิน น้ าใช้  น้ าเพ่ือการเกษตร 
(4.1) ราษฎรบางส่วนขาดแคลนน้ าสะอาด  เพื่อการบริโภค 
(4.2) บางหมู่บ้านไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
(4.3) การประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตการบริการไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

(5) ปัญหาความรู้เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
(5.1) ขาดแหล่งให้ความรู้  ข่าวสาร  ในหมู่บ้าน 
(5.2) ขาดสถานที่  และอุปกรณ์การกีฬา 
(5.3) ไม่มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
(5.4) การให้การศึกษานอกระบบยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง 
(5.5) การสงเคราะห์ดูแลเด็ก  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ยังมีน้อย 

(6) ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(6.1) ชุมชนปล่อยน้ าเสียลงในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
(6.2) ประชาชนไม่มีส่วนร่วมและขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(7) ปัญหาการบริหารและจัดการของเทศบาล 

(7.1) เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาล ขาดการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

(7.2) อุปกรณ์  เครื่องใช้ส านักงานไม่เพียงพอ 
(7.3) ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที ่
 
 

 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
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(8) ปัญหาอื่น ๆ 
(8.1) ขาดวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน 
(8.2) แหล่งท่องเที่ยวมีสภาพเสื่อมโทรม  และขาดการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(8.3) ปัญหายาเสพติด  และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
(8.4) ไม่มีสัญญาณจราจร  และป้ายจราจร 

 
ความต้องการของประชาชน 

(1) ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(1.1) ขยายพ้ืนที่บริหารและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
(1.2) ปรับปรุงก่อสร้างถนน  สะพาน  ลานจอดรถให้สัญจรได้สะดวก 
(1.3) ปรับปรุงและก่อสร้างรางระบายน้ าสาธารณะ 
(1.4) ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 

(2) ความต้องการด้านการผลิต  การตลาด  รายได้การมีงานท า 
(2.1) จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ  การพัฒนาฝีมือ 
(2.2) ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและแบบพ่ึงตนเอง 
(2.3) ให้ความรู้เรื่องการตลาดการจัดการและการรวมกลุ่ม 
(2.4) จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ร้านค้า 

(3) ความต้องการด้านสาธารณสุขและการอนามัย 
(3.1) จัดให้มีระบบก าจัดขยะ  และสร้างจิตส านึกในการลดปริมาณขยะ 
(3.2) ปรับปรุงและก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 
(3.3) ปรับปรุงและส่งเสริมระบบสุขภาพอนามัยให้ทั่วถึง 

(4) ความต้องการด้านน้ ากินน้ าใช้  น้ าเพ่ือการเกษตร 
(4.1) ขยายเขตบริการ  การประปาภูมิภาคและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
(4.2) จัดหาแหล่งกักเก็บน้ าและอุปกรณ์ท่ีสามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์ได้ 
(4.3) ปรับปรุงขยายเขตพ้ืนที่บริการระบบประปาหมู่บ้าน 

(5) ความต้องการด้านความรู้เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
(5.1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อและแหล่งให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ในหมู่บ้าน 
(5.2) ส่งเสริมการศึกษานอกระบบให้ต่อเนื่อง ทั่วถึง 
(5.3) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
(5.4) ส่งเสริม  สนับสนุนการกีฬา  ระดับหมู่บ้าน 
(5.5) ให้การส่งสงเคราะห์ดูแลเด็ก  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาสให้มากขึ้น 

(6) ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(6.1) ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านและท่ีสาธารณะ 
(6.2) ส ารวจพื้นที่สาธารณะที่ถูกบุกรุก  สร้างจิตส านึกในเรื่องของที่สาธารณะ 
(6.3) สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 
(6.4) จัดท าระบบบ าบัดน้ าเสีย  และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์น้ า 
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(7) ความต้องการด้านการบริหารและจัดการของเทศบาลต าบล 
(7.1) จัดฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน  เจ้าหน้าที่  และสมาชิกสภาเทศบาล  ให้มีความรู้  

ความสามารถ  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
(7.2) จัดหาอุปกรณ์  เครื่องใช้ส านักงานให้เพียงพอ 
(7.3) จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้เพียงพอ 

(8) ความต้องการด้านอื่น ๆ 
(8.1) จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน 
(8.2) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  ป้ายชื่อหมู่บ้าน  ป้ายชื่อซอย  และปรับปรุง

แหล่งท่องเที่ยว 
(8.3) ให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เยาวชน  และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  

ต ารวจ ปปส. 
(8.4) จัดท าและติดตั้งสัญญาณจราจร  และป้ายจราจร 

 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ด้วยเทคนิค Swot Analysis 
 
วิเคราะห์จุดแข็งเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง (Strength) 
 1.โครงสร้างการจัดการองค์กรและการบริการประชาชนมีความเหมาะสมสามารถตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.วิถีชีวิตของชุมชนมีความใกล้เคียงกัน 
 3.พ้ืนที่ในการดูแลเป็นเทศบาลขนาดเล็ก ท าให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 4.มีวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมในการปฏิบัติงาน 
 5.ด้านสถานที่มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน 
 6.สถานที่ตั้งของพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
 7.การสื่อสารภายในองค์กรด้านต่างๆ มีความรวดเร็ว เนื่องจากองค์กรมีขนาดเล็ก 
 8.การบริหารจัดการภายในมีความเป็นระบบ 
 9.สถานที่ตั้งใกล้กับสถานที่ราชการต่าง ๆ มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการเดินทาง 
 10.เป็นพ้ืนที่กึ่งเมือง กึ่งชนบท มีการผสมผสานวิถีชีวิตดั้งเดิมและความเจริญจากภายนอกควบคู่กัน 
ท าให้ปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่มีน้อย 
 
วิเคราะห์จุดอ่อนเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง (Weakness) 
 1.บุคลากรเทศบาลมีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 
 2.งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ ท าให้เกิดอุปสรรคในการท างานบ่อยครั้ง 
 3.ขาดการบริหารจัดการองค์การด้านบริหารงานองค์ความรู้บุคคล (KM) 
 4.ขาดพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในชุมชน 
 5.งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ ท าให้เกิดอุปสรรคในการท างานบ่อยครั้ง 
 6.ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นอย่างจริงจัง 

7.โครงสร้างองค์กรมีขนาดเล็ก ไม่เอ้ืออ านวยต่อการก้าวหน้าในสายงาน 
 8.ไม่มีการควบคุมภายในระหว่างกอง 
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           9.ระบบการสื่อสารเทคโนโลยีภายในส านักงานไม่สมบูรณ์ 
 10.พ้ืนที่ของเทศบาลเป็นชุมชนกึ่งเมืองการท างานของเทศบาลกับประชาชนมีมากข้ึน 
 
วิเคราะห์โอกาสของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง (Opportunities) 
 1.โอกาสด้านการคมนาคม และความเจริญรุ่งเรืองของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 2.โอกาสด้านการสนับสนุนงบประมาณและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆได้มากข้ึน เนื่องจากการ
ขยายตัวของชุมชน และนโยบายของรัฐบาล 
 3.การพัฒนาด้านภาษามีมากขึ้นจากการขยายเขตเสรีอาเซียน (AEC) 
 4.โอกาสในการขยายด้านการศึกษามีมากขึ้นจากการสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษา 
 5.การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนมีการขึ้น ทั้งนี้จากการสนับสนุนของทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ 
ทั้งในพื้นที่ และภายนอกพ้ืนที่ 
 6.ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เอ้ือต่อการ
เข้าถึงขอ้มูลข่าวสารของทางราชการมากยิ่งขึ้น 
  
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง (Threats) 
 1.ปัญหาการเปิดเสรีอาเซียนท าให้ประชากรต่างด้าวเข้ามามากขึ้นท าให้การจัดการบริการสาธารณะมี
ความยุ่งยากมากข้ึน 
 2.เกิดโรคระบาดมากข้ึนจากการเข้ามาของประชากรต่างด้าว 
 3.ชุมชนแออัด ซึ่งเกิดจากประชากรหนาแน่นจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 
 4.มลภาวะทางสิ่งแวดล้อมมีปัญหามากข้ึนจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 
 5.ปัญหาจากการไม่เข้าใจในบทบาท หน้าที่ รวมทั้งข้อกฎหมายต่าง ๆ ระหว่างเทศบากับส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 6.ปัญหาจากการใช้ระเบียบกฎหมายในท้องถิ่น 
 7.ปัญหาของคนในชุมชนอาจตกงานเพ่ิมข้ึนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 8.การบังคับใช้เรื่องผังเมือง ไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  

 
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
 วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรแห่งการพัฒนา สู่ความเป็นเลิศด้านบริหาร เพ่ือสังคมอยู่ดีมีสุข” 
  
 พันธกิจ 
 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬา การสาธารณสุข 
การเกษตร ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ องค์กรสตรี องค์กรเยาวชน และ
ประชาชน ตลอดจนพัฒนาสาธารณูปโภค ทั่วทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมตามความต้องการของ
ประชาชน 
 
 

10 



 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชนเชิงรุก 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการเชิงรุก 
 

เป้าประสงค์ 
 1.มีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม 
 2.บุคลากรมีความพร้อม มีศักยภาพในการให้บริการประชาชน 
 3.ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมรวมถึงสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 4.สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี 
 5.ประชาชนได้รับบริการครบถ้วนทุกด้าน มีคุณภาพ 
 
 ตัวช้ีวัด 
 1.เทศบาลต าบลแม่ท่าช้างมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และ
การจัดการบริหารสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2.บุคลากรมีความพร้อม และมีศักยภาพในการให้บริการประชาชนมากขึ้น 
 3.ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม รวมถึงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 4.เทศบาลต าบลแม่ท่าช้างมีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี 
 5.ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างได้รับบริการที่ดีจากทางเทศบาลในด้านต่างๆอย่าง
ครบถ้วนและมีคุณภาพ 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
    - แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
    - แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากรในองค์กร 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชนเชิงรุก 
    - แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่งตอบสนองความต้องการ
และความจ าเป็นของคนในท้องถิ่น 
    - แนวทางในการพัฒนาด้านพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ให้สามารถวางแผนตัดสินใจในการพัฒนารองรับในการเจริญเติบโตของท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
และเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
    - แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
    - แนวทางการพัฒนาด้าน ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
    - แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    - แนวทางการพัฒนาด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
    - แนวทางการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการเชิงรุก 
    - แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร 
    - แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา 
    - แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การตลาด แก่องค์กรสตรี องค์กรเยาวชน และประชาชน  
    - แนวทางการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาธิปไตยในชุมชน 
    - แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขและป้องกันโรค 
  

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 1.จัดการระบบสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
 2.พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงรุก 
 4.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 5.ส่งเสริมการเกษตร สุขภาพ และองค์กรประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๕.๑ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
  (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา๕๐ (๑)) 
  (๒) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา๕๑ (๑)) 
  (๓) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา๕๑ (๗)) 
  (๔) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา๕๑ (๘)) 
  (๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา๑๖ (๔)) 
  (๖) การสาธารณูปการ (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา๑๖ (๕)) 
 ๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
  (๑)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ (พรบ.เทศบาลฯมาตรา๕๐ (๗)) 
  (๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (พรบ.เทศบาลฯมาตรา๕๐ (๔)) 
  (๓) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ใหม่ในด้านการส่งเสริมอาชีพ                 (พรบ.
เทศบาลฯมาตรา๕๐ (๖)) 
  (๔) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส (พ.ร.บ.
ก าหนดแผนฯ มาตรา๑๖ (๑๐)) 
  (๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 
มาตรา๑๖ (๒)) 
  (๖) การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน    (พ.ร.บ.
ก าหนดแผนฯ มาตรา๑๖ (๕)) 
  (๗) การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 
มาตรา๑๖ (๑๙)) 
 ๕.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา๑๖ (๓๐)) 
  (๒) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (พรบ.เทศบาลฯมาตรา ๕๐ (๕)) 
  (๓) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 
มาตรา๑๖ (๑๗)) 
  (๔) การผังเมือง (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา๑๖ (๒๕)) 
  (๕) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น ๆ (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา๑๖ (๒๓)) 
  (๖) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ  (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 
มาตรา๑๖ (๓)) 
  (๗) การควบคุมอาคาร (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา๑๖ (๒๘)) 
 
 



 
 

 

 

 ๕.๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 
  (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๗ (๑))  
  (๒) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (พรบ.เทศบาลฯมาตรา๕๑ (๕)) 
  (๓) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา๑๖ (๖)) 
  (๔) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (พรบ.เทศบาลฯมาตรา ๕๑ (๓))  
  (๕) เทศพาณิชย์ (พรบ.เทศบาลฯมาตรา ๕๑ (๙)) 
  (๖) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเอง หรือร่วมกับ
บุคคลอื่นหรือจากสหการ (พรบ.เทศบาลฯมาตรา๑๗ (๑๕)) 
  (๗) ส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา๑๖ (๘๖)) 
 ๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 
  (๑) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (พ.ร.บ.
ก าหนดแผนฯ มาตรา๑๖ (๒๔)) 
  (๒) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๗ (๑๑))  
  (๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา๑๗ (๑๒)) 
 ๕.๖  ด้านการศาสนาศิลปะวัฒนาธรรมจารีตประเพณีและภู มิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ 
ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
  (๑) บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (พรบ.
เทศบาลฯมาตรา๕๐ (๘)) 
  (๒) การจัดการศึกษา (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา๑๖ (๙))   
  (๓) การส่งเสริมกีฬา(พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๑๔)) 
  (๔) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (พรบ.เทศบาลฯมาตรา ๕๐ (๖))  

๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (๑) ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (พ .ร.บ.ก าหนด
แผนฯ มาตรา ๑๖ (๑๕)) 
  (๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา๑๖ 
(๑๖)) 
  (๓) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  (พรบ.
เทศบาลฯมาตรา๔๕ (๓)) 
  (๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจ าเป็นและสมควร (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา๑๗ (๙)) 

(๕) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา๑๗ (๓)) 
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  (๖) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน (พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา๑๗ (๑๖)) 
  ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาลด าเนินการนั้น วิเคราะห์แล้วเห็น
ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเทศบาลได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารของเทศบาล 
 
หมายเหตุ: - มาตรา ๕๐, ๕๑ หมายถึง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒  
 - มาตรา ๑๖, ๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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จากการวิเคราะห์ภารกิจของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างทั้ง  ๗ด้าน แล้วสามารถก าหนดภารกิจหลักและ
ภารกิจรองที่จะด าเนินการ   ได้แก่ 
 ภารกิจหลัก 

๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 ภารกิจรอง 

๑. การจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๒. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า 
๓. การส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพกลุ่มอาชีพส่งเสริมการลงทุน 
๔. การฟ้ืนฟูอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕. การจัดโครงการปรับปรุงและฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 
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  จากสภาพปัญหาของต าบลหางดงดังกล่าวเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างมีภารกิจอ านาจหน้าที่ที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังนั้น จึงก าหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน
ราชการได้แก่ 

1) ส านักปลัดเทศบาล 
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  
4) กองการศึกษา  
 

  ทั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการจ านวนทั้งสิ้น  16 อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน  
1   อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  8  อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  4 อัตรา และเพ่ือให้มี
ภารกิจและงานเหมาะสมจึงได้ก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเพ่ิม 4 อัตรา คือ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 4 อัตรา  
รวมก าหนดต าแหน่งเก่ียวกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 33 อัตรา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอตัราก าลงั 
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8.1 โครงสร้าง 
 เทศบาลต าบลแม่ท่าช้างได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ  ตามสภาพปัญหาที่ต้อง
มีการด าเนินการแก้ไข  ประกอบกับการคาดการณ์เตรียมความพร้อมส าหรับรองรับภารกิจในอนาคต   
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักปลัดเทศบาล 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.4 งานวิชาการและแผนงาน 
1.5 งานสวัสดิการสังคม 
1.6 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1.7 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
1.8 งานรักษาความสะอาด 
1.9 งานส่งเสริมสุขภาพ   
1.10 งานทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

1.ส านักปลัดเทศบาล 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.4 งานวิชาการและแผนงาน 
1.5 งานสวัสดิการสังคม 
1.6 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1.7 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
1.8 งานรักษาความสะอาด 
1.9 งานส่งเสริมสุขภาพ   
1.10ง านทะ เบี ย นแล ะบั ต รป ร ะจ า ตั ว
ประชาชน 

 

2.กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้
2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 

 

3. กองช่าง 
3.1 งานสาธารณูปโภค 
3.2 งานวิศวกรรม 
3.3 งานผังเมือง 

3.  กองช่าง 
3.1 งานสาธารณูปโภค 
3.2 งานก่อสร้าง 
3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

 

4. กองการศึกษา  
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

4. กองการศึกษา  
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
4.3  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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การวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างเพ่ือรองรับภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

1.ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  จ านวน 1  ต าแหน่ง  
   

 ส านักปลัดเทศบาล 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่

ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  มีบุคลากรปฏิบัติงานดังนี้ 
 

 

1. หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จ านวน     1  ต าแหน่ง 
2. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ    จ านวน      1     ต าแหน่ง 
3. นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
4. นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ    จ านวน      1     ต าแหน่ง 
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   จ านวน      1     ต าแหน่ง  
6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    จ านวน      1     ต าแหน่ง 
7. ภารโรง( ลูกจ้างประจ า )    จ านวน      1     ต าแหน่ง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
3. พนักงานขับรถยนต์     จ านวน      1     ต าแหน่ง 
4. พนักงานดับเพลิง     จ านวน      1     ต าแหน่ง 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. พนักงานดับเพลิง     จ านวน      1     ต าแหน่ง 
2. คนงานทั่วไป      จ านวน      2     ต าแหน่ง 
 
กองคลัง 
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การรับ การน าส่งเงินการเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการ
เงิน การตรวจสอบใบส าคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทน บ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืนๆ งาน
เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียน
คุมเงินรายได้ และรายจ่ายอ่ืนๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือนประจ าปี งานเกี่ยวกับ
การพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงานดังนี้ 

 

1. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จ านวน      1     ต าแหน่ง 
2. นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
4. นักวิชาการพัสดุช านาญการ    จ านวน      1     ต าแหน่ง 
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พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    จ านวน      1     ต าแหน่ง 
 
กองช่าง 
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งาน
ออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานการควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมายงานแผนการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงงานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงานดังนี้ 

 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จ านวน       1      ต าแหน่ง 
2. นายช่างโยธาอาวุโส     จ านวน      1      ต าแหน่ง 
3. นายช่างโยธาช านาญงาน    จ านวน       1      ต าแหน่ง 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
1.คนงานทั่วไป      จ านวน       1      ต าแหน่ง 

 
กองการศึกษา 
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเทศบาล อันได้แก่งานบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานด้านกีฬาและนันทนาการ
และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงานดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จ านวน      1      ต าแหน่ง 
2. นักวิชาการศึกษาช านาญการ     จ านวน      1      ต าแหน่ง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ชว่ยนักวิชาการศึกษา      จ านวน      1      ต าแหน่ง 
2. ผู้ชว่ยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน      1      ต าแหน่ง 
3. ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก      จ านวน      1      ต าแหน่ง 

 พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. ผู้ดูแลเด็ก (ก าหนดเพ่ิม)     จ านวน      4      ต าแหน่ง 
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การวิเคราะห์อัตราก าลัง 

ต าแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น 
 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 ควบคุมและบริหารโครงการให้ เป็นไปตาม
นโยบาย 

360 200 72,000 0.870 

2 ควบคุมและตรวจสอบงานด้านบริหารการคลัง 120 100 12,000 0.145 
3 ควบคุมและตรวจสอบงานด้านโยธา 120 200 24,000 0.289 
4 ควบคุมและตรวจสอบงานด้านการศึกษา 120 150 18,000 0.217 
5 ให้ค าปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาในเรื่องงาน เพ่ือให้

งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
120 50 6,000 0.072 

6 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 120 200 24,000 0.290 
                                                                      รวม 1.88 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

การวิเคราะห์อัตราก าลัง 
ต าแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป 

 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 ควบคุมและบริหารงานนโยบายและแผน 120 200 24,000 0.290 
2 ควบคุมและบริหารงานบุคคล 60 200 12,000 0.145 
3 ควบคุมและบริหารงานสาธารณสุข 60 300 18,000 0.217 
4 ควบคุมและบริหารงานสวัสดิการสังคม 60 200 12,000 0.145 
5 ควบคุมและบริหารงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
120 100 12,000 0.145 

6 ควบคุมและบริหารงานธุรการ 60 350 21,000 0.254 
7 งานระบบควบคุมภายใน 360 1 360 0.004 
8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 120 200 24,000 0.290 

                                                                      รวม 1.49 
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ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 
 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อ
น าบริการขั้นพ้ืนฐานไปบริการแก่ชุมชน และ
ช่วยเหลือประชาชน 

60 50 3,000 0.036 

2 งานจัดท าโครงการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน 
และงานด าเนินการพัฒนาชุมชน 

120 20 2,400 0.029 

3 งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ผู้ทุพพลภาพ 
ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือการสังคมสงเคราะห์ 

120 50 6,000 0.072 

4 งานจ่ายเบี้ยสงเคราะห์คนชรา คนพิการ  
ผู้ป่วยเอดส์ 

5 4,980 24,900 0.301 

5 รายงานรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญของกลุ่มอาชีพใน
ท้องถิ่น 

1,200 12 14,400 0.174 

6 งานวิเคราะห์เพื่อการวางแผนในการพัฒนา 
กลุ่มอาชีพ 

960 6 5,760 0.070 

7 งานฝึกอบรมกลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไปให้มี
ความรู้ 

960 6 5,760 0.070 

8 งานให้ค าแนะน า ปรึกษา ติดตามและประเมินผล
ของกลุ่มอาชีพ 

120 12 1,440 0.017 

9 งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 480 5 2,400 0.029 
10 งานกองทุนสวัสดิการ 10 100 1,000 0.012 
11 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 60 300 18,000 0.217 

                                                                      รวม 1.03 
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ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 360 200 72,000 0.870 
2 การจัดท าแผนงานโครงการด้านสาธารณสุข 

ประสาน และรวบรวมแผน 
360 20 7,200 0.087 

3 งานข้อมูลข่าวสาร 360 100 36,000 0.435 
4 งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 60 100 6,000 0.072 
5 ออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 60 30 1,800 0.022 
6 ส ารวจ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ 60 50 3,000 0.036 
7 งานสาธารณสุขมูลฐาน 60 45 2,700 0.033 
8 งานติดตามเยี่ยมบ้าน 30 80 2,400 0.029 
9 งานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 60 60 3,600 0.043 

10 งานอาหารปลอดภัย 48 24 1,152 0.014 
11 งานประสานงานโครงการของส านั ก งาน

หลักประกันสุขภาพ 
120 10 1,200 0.000 

12 ให้ ค า แนะน า กั บป ร ะช าชน เ กี่ ย ว กั บ ด้ า น
สาธารณสุขเบื้องต้น 

15 720 10,800 0.130 

13 ปฏิบัติงานอื่น ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 120 300 36,000 0.435 
                                                                      รวม 2.21 
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ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 60 300 18,000 0.217 
2 ควบคุมตรวจสอบงานธุรการ และงานสารบรรณ 10 4,000 40,000 0.483 
3 งานรวบรวมสถิติต่าง ๆ 120 60 7,200 0.087 
4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ 120 100 12,000 0.145 
5 งานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ 120 100 12,000 0.145 
6 เตรียมเรื่องส าหรับประชุม 360 50 18,000 0.217 
7 จัดท ารายงานการประชุม 180 50 9,000 0.109 
8 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม 120 50 6,000 0.072 
9 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งหัวหน้าส่วน

ราชการ 
120 120 14,400 0.174 

10 การลาของพนักงาน 5 100 500 0.006 
11 งานทะเบียนประวัติ 15 50 600 0.007 
12 รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 46  280 0.003 
13 การเลื่อนข้ันเงินเดือน 180 3 540 0.006 
14 สัญญาจ้างของพนักงาน 30 11 330 0.004 
15 จัดท าค าสั่งงานบริหารบุคคล 15 50 750 0.009 
16 ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน 

ในหน้าที่ 
180 60 10,800 0.130 

17 งานควบคุ มประกาศ  ค า สั่ ง  และหนั ง สื อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

10 500 5,000 0.060 

18 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 120 200 24,000 0.290 
                                                                      รวม 2.73 
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ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

60 250 15,000 0.362 

2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ประสานแผน 

60 300 18,000 0.217 

3 ป ร ะ ม ว ล ผ ล  พิ จ า ร ณ า  เ ส น อ แ น ะ  เ พ่ื อ
ประกอบการก าหนดนโยบาย 

60 350 21,000 0.254 

4 จัดท าแผนหรือโครงการต่าง ๆ 30 100 3,000 0.036 
5 ติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามแผนและ

โครงการต่าง ๆ 
60 100 6,000 0.072 

6 รวบรวมเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 480 1 480 0.006 
7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 120 200 24,000 0.290 

                                                                      รวม 1.24 
 

 
การวิเคราะห์อัตราก าลัง 

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ 5 4,000 20,000 0.212 
2 จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพ่ือเสนอผู้บริหาร 5 4,000 20,000 0.214 
3 เก็บและค้นหาหนังสือราชการ 5 5,000 20,000 0.214 
4 ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการ 5 1,000 5,000 0.061 
5 บันทึกรายงานการประชุม 60 36 2,160 0.026 
6 ประสานหน่วยงานอื่น 30 200 6,000 0.072 
7 ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 60 500 30,000 0.362 

                                                                      รวม 1.16 
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ลูกจ้างประจ า  ต าแหน่ง  ภารโรง 

 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 เปิด-ปิดส านักงาน 60 400 24,000 0.290 
2 ท าความสะอาดภายใน ภายนอกส านักงาน 60 400 24,000 0.290 
3 ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ภายในส านักงานเบื้องต้น 120 500 60,000 0.725 
4 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 120 500 60,000 0.725 

                                                                      รวม 2.03 
 

 
การวิเคราะห์อัตราก าลัง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

60 250 15,000 0.362 

2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ประสานแผน 

60 300 18,000 0.217 

3 จัดท าแผนหรือโครงการต่าง ๆ 30 100 3,000 0.036 
4 ติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามแผนและ

โครงการต่าง ๆ 
60 100 6,000 0.072 

5 รวบรวมเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 480 1 480 0.006 
6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 120 300 36,000 0.435 

                                                                      รวม 1.13 
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พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 งานขับรถยนต ์ 120 400 48,000 0.580 
2 งานตรวจสอบยานพาหนะ 60 200 12,000 0.145 
3 งานบ ารุงรักษายานพาหนะ 90 200 18,000 0.217 
4 งานตรวจรายงานการใช้ยานพาหนะ 30 240 7,200 0.086 
5 งานวางแผนการบ ารุงรักษายานพาหนะ 80 20 1,600 0.019 
6 ปฎิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 60 200 12,000 0.145 

รวม 1.19 
 
 

 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งท่ี
ต้องการ 

1 ขับรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค ์ 120 300 36,000 0.435 
2 ตรวจสอบรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 60 200 12,000 0.145 
3 บ ารุงรักษารถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 90 200 18,000 0.217 
4 รายงานการใช้รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 30 240 7,200 0.087 
5 วางแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลขนาดเบา 50 20 1,000 0.012 
6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 60 200 12,000 0.145 

รวม 1.04 
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 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง 
 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 ปฏิบัติงานในการดับเพลิงที่เกิดขึ้นกับที่อยู่อาศัย
ของประชาชน และเพลิงไหม้ในที่สาธารณะ และ
ที่รกร้างว่างเปล่าในพ้ืนที่ 

180 50 9,000 0.109 

2 ช่ วย เหลือการปฏิบัติ ง านของพนักงานขับ
รถบรรทุกน้ า 

360 300 108,000 1.304 

3 ท าความสะอาดถนนในเขตพ้ืนที ่ 120 100 12,000 0.145 
4 ปฎิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 120 100 12,000 0.145 

รวม 1.70 
 
 

พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง 
 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 ปฏิบัติงานในการดับเพลิงที่เกิดขึ้นกับที่อยู่อาศัย
ของประชาชน และเพลิงไหม้ในที่สาธารณะ และ
ที่รกร้างว่างเปล่าในพ้ืนที่ 

180 50 9,000 0.109 

2 ช่ วย เหลือการปฏิบัติ ง านของพนักงานขับ
รถบรรทุกน้ า 

360 300 108,000 1.304 

3 ท าความสะอาดถนนในเขตพ้ืนที่ 120 100 12,000 0.145 
4 ท าความสะอาดรถบรรทุกน้ าหลังการปฏิบัติงาน 180 350 63,000 0.761 
4 ปฎิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 120 100 12,000 0.145 

รวม 2.46 
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 พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สนามกีฬา
บริเวณส านักงาน 

180 120 21,600 0.261 

2 ย่อยก่ิงไม้และใบไม้ 300 150 45,000 0.543 
3 ท าความสะอาดและดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ

เครื่องใช้ต่าง ๆ 
60 500 30,000 0.362 

4 ท าความสะอาดและจัดเตรียมโต๊ะ-เก้าอ้ีในการ
ประชุม 

120 300 36,000 0.435 

5 จัดเตรียมและบริการอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ส าหรับการประชุมพร้อมจัดเก็บ 

60 500 30,000 0.362 

6 ส่งหนังสือราชการภายนอกส านักงาน 90 500 45,000 0.543 
7 ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 120 300 36,000 0.435 

รวม 2.94 
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กองคลัง 
 

ต าแหน่ง  นักบริหารงานการคลัง 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 ก ากับตรวจสอบและดูแลการเบิกจ่ายเงินให้
เป็นไปตามแผน โดยก ากับ ดูแลตรวจสอบการ
รับจ่ายเงิน และการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 

60 300 18,000 0.217 

2 ตรวจสอบเอกสารที่หน่วยงานต่าง ๆ ส่งมา
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ เงินงบประมาณ 

60 300 18,000 0.217 

3 ก ากับดูแลการลงบัญชีให้เป็นไปที่กฎหมาย
ก าหนด 

30 200 6,000 0.072 

4 ก ากับดูแลตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน 30 200 6,000 0.072 
5 ก ากับดูแลการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ จัดท า

แผนการใช้พัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี รวมทั้ง
ตรวจสอบการใช้จ่ายพัสดุให้เป็นไปตามแผน 

30 100 3,000 0.036 

6 ก ากับดูแลการจัดซื้อ จัดจ้าง ดูแลบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ 

30 300 9,000 0.109 

7 ก ากับตรวจสอบและดูแลการจัดเก็บรายได้
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

30 500 15,000 0.181 

8 รายงานการปฏิบัติงานสรุปเหตุผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 

60 200 12,000 0.145 

9 ปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 60 50 3,000 0.036 
รวม 1.08 
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ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 น าใบส่งบันทึกสมุดเงินสดรับ 5 518 2,590 0.031 
2 บันทึกสมุดเงินสดจ่าย 5 1,694 8,470 0.102 
3 บันทึกทะเบียนรายจ่าย 5 1,694 8,470 0.102 
4 น าใบน าส่งบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ elaas

ด้านรายรับ 
5 518 2,590 0.031 

5 บันทึกตรวจรับฎีกา ในระบบคอมพิวเตอร์  
elaas 

3 1,500 4,500 0.054 

6 จัดท ารายงานจัดท าเช็คในระบบคอมพิวเตอร์ 
elaas 

5 158 790 0.010 

7 สรุปรายงาน รายรับ-รายจ่าย-ทะเบียนรายรับ 360 12 5,760 0.070 
8 จัดท าใบผ่านมาตรฐาน 1-2-3 10 12 120 0.001 
9 จัดท าใบผ่านทั่วไปทุกประเภท 2 166 332 0.004 

10 สรุปรายจ่ายในทะเบียนรายจ่าย 720 12 8,640 0.104 
11 กระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย 1,200 12 14,400 0.174 
12 กระดาษท าการกระทบยอดเงินคงเหลือ 1,440 12 17,280 0.209 
13 กระดาษท าการกระทบยอดเงินโอนลดเพ่ิม 480 12 5,760 0.070 
14 จัดท าสรุปรายการในแยกประเภท 720 12 8,640 0.104 
15 จัดท างบทดลอง 2,880 12 34,560 0.417 
16 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 960 12 11,520 0.139 
17 งบแสดงฐานะการเงิน 43,200 1 43,200 0.522 
18 ต ร ว จ ส อ บ ก า ร เ งิ น ร ะ บ บ มื อ กั บ ร ะ บ บ

คอมพิวเตอร์ 
960 12 11,520 0.139 

19 ตรวจสอบบัญชี งบทรัพย์ สิ นกับร ายงาน
ทรัพย์สิน 

37,440 1 37,440 0.452 

20 รายงานบันทึกฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจ
ของจังหวัด 

30 12 360 0.004 
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ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

21 สรุปสถานะการเงินการคลัง 60 48 2,880 0.034 
22 ข้อมูลรายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และ

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
60 4 240 0.002 

23 จัดท าเช็คและรายงานจัดท าเช็คฎีกาที่ผ่านการ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 

3 1,182 3,546 0.043 

24 จ่ายเช็คที่ได้รับบอนุมัติให้จ่ายพร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารที่ผู้มีสิทธิรับเงินจ่ายให้ 

5 1,182 5,910 0.071 

รวม 2.89 
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ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
 
 
ล าดับ

ที ่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 

ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 จัดท าแผนการจัดเก็บภาษีประจ าปีและประชุม
ชี้แจงเจ้าหน้าที่ 

180 5 900 0.011 

2 จัดท าหนังสือแจ้งประเมินภาษี (บ ารุงท้องที่,
โรงเรือนและท่ีดิน,ป้าย) 

15 1,350 20,250 0.245 

3 จัดส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีทางไปรษณีย์ไป
ยังผู้ช าระภาษี 

15 1,350 20,250 0.245 

4 จัดเตรียมแบบพิมพ์ ภ.ร.ด และ ภ.ป.1 5 300 1,500 0.018 
5 ตรวจสอบรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์การเสียภาษีใน

ปีงบประมาณ 
5 1,200 6,000 0.072 

6 ออกส ารวจข้อมูลผู้ที่อยู่ในข่ายช าระภาษี
โรงเรือนและท่ีดินและภาษีป้าย 

40 300 12,000 0.145 

7 จัดท าแบบประกาศเรื่องการแจ้งประเมินภาษี
บ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.10) 

45 16 720 0.009 

8 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการช าระภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

45 30 1,350 0.016 

9 จัดท าโครงการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษี
พร้อมรับภาษีนอกสถานที่ 

900 1 900 0.011 

10 จัดพิมพ์แบบประกาศส าหรับภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินและภาษีป้าย 

15 2 30 0.000 

11 จัดท าทะเบียนลูกหนี้ผู้ช าระภาษี (ก.ค.1) และ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

15 1,200 18,000 0.217 

12 จัดท าทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.5) และ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

15 1,200 18,000 0.217 

13 รับแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน (ภ.ร.ด.2) 

5 180 900 0.011 

14 รับแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) 5 75 775 0.005 
15 ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบ

แสดงรายการ 
10 180 1,800 0.022 

33 



 
 

 

 

 
ล าดับ

ที ่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 

ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

16 รับช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 5 1,400 7,000 0.085 
17 รับแบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง 
25 110 2,750 0.033 

18 รับแบบค าร้องขอยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และภาษีป้ายและปรับปรุงข้อมูล 

25 35 875 0.011 

19 จัดท าหนังสือแจ้งเตือนให้มายื่นแบบภายใน
ก าหนดเวลา (โรงเรือนที่ดิน,ป้าย) 

20 10 200 0.002 

20 จัดท ารายงานลูกหนี้ประจ าปี 360 1 360 0.004 
21 จัดท าหนังสือเตือนให้ช าระภาษี (บ ารุงท้องที่,

โรงเรือนและท่ีดิน,ป้าย) 
10 615 6,50 0.075 

22 จัดส่งหนังสือเตือนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ 

12 900 10,800 0.130 

23 จัดท าทะเบียนที่ดินเพ่ือเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
(ภ.บ.ท.6) 

20 950 19,000 0.229 

24 บันทึก แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลผู้ช าระภาษีใน
แผนที่ภาษี 

20 430 8,600 0.104 

25 จัดท าและตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
แสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 

15 950 14,250 0.172 

26 รวบรวมเงินและน าฝากธนาคาร 50 230 11,500 0.139 
27 ตรวจสอบเงินรายได้ ภาษีจัดสรรและเงิน

อุดหนุนต่าง ๆ 
30 230 6,900 0.083 

28 จัดท าใบน าส่งเงินประจ าวัน 10 230 2,300 0.028 
29 จัดท าทะเบียนการจ่ายเงินส่วนลดค่าภาษีบ ารุง

ท้องที่ 
360 12 4,320 0.052 

30 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้กับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

360 1 360 0.004 

31 ให้ค าปรึกษาและแนะน าเรื่องการช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 

30 150 4,500 0.054 

32 รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารหลักฐานและ
เรื่องของผู้ช าภาษีและค่าธรรมเนียม 

10 1,400 14,000 0.169 

33 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทะเบียนพาณิชย์ จด
ทะเบียนใหม่ ยกเลิก เปลี่ยนแปลง 

10 50 500 0.006 
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ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทัง้หมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

34 บั น ทึ ก ฐ า น ข้ อ มู ล ผู้ เ สี ย ภ า ษี ล ง สู่ ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ 

600 1 600 0.007 

รวม 2.63 
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ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ 

 
ล าดับ

ที ่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 

ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทัง้หมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 จัดท าแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

1,800 1 1,800 0.002 

2 ลงทะเบียนคุมงบประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้างค่า
วัสดุต่าง ๆ 

5 690 3,450 0.042 

3 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง 10 690 6,900 0.083 
4 จัดท าใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง 10 690 6,900 0.083 
5 จัดท าใบตรวจรับพัสดุ ใบตรวจรับงานจ้าง 5 690 3,450 0.042 
6 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคา

กลาง (กรณีงานก่อสร้าง) 
5 50 250 0.003 

7 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
จัดหาพัสดุ 

5 50 250 0.003 

8 จัดท าประกาศ เอกสารสอบราคา ประกวด
ราคา วิธีพิเศษ วิธีประมูล 

1,080 12 12,960 
 

0.157 

9 จัดท าและส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

360 12 4,320 0.052 

10 เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ลง website 
กรมบญัชีกลาง 

20 12 240 0.003 

11 จัดท าหนังสือส่งคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา 

15 12 180 0.002 

12 จัดเตรียมเอกสารเปิดซองสอบราคาการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

20 12 240 0.003 

13 ลงทะเบียนรับเอกสารของผู้เข้ายื่นซองสอบ
ราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 

30 12 360 0.004 

14 จัดท าบันทึก ประกาศผลการเปิดซองการจัดซื้อ 
จัดจ้าง พร้อมลง Website 

20 12 240 0.003 

15 กรณีผู้เสนอราคาเสนอราคาต่ ากว่าราคากลาง
เกิน 15% และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง 
ท าหนังสือแจ้งให้ผู้เสนอราคาชี้แจงการเสนอ
ราคาต่ ากว่าราคากลาง 

10 10 100 0.001 
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ล าดับ

ที ่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 

ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

16 จัดท าหนังสือส่งตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน
ของผู้รับจ้าง (กรณีได้ผู้รับจ้างแล้ว) 

5 50 250 0.003 

17 จัดท าหนังสือส่งตรวจสอบหนังสือค้ าประกัน
ซอง ค้ าประกันสัญญา 

5 50 250 0.003 

18 จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างมาท าสัญญาซื้อ 
สัญญาจ้าง 

10 50 500 0.006 

19 จัดท าสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง 360 50 18,000 0.217 
20 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมการ

ท างาน 
20 50 1,000 0.012 

21 จัดท าหนังสือส่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
อนุกรรมการ กรณีผู้รับจ้างแจ้ง 

20 50 1,000 0.012 

22 จัดท าหนังสือแจ้งข้อสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับ 
กรณีผู้รับจ้างด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา 

5 10 50 0.001 

23 จัดท าหนังสือส่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
อนุกรรมการ กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานให้ 
ตรวจรับ 

15 50 750 0.009 

24 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับการจ้าง 20 50 1,000 0.012 
25 จัดท าหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง 10 10 100 0.001 
26 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

สภาพของงานจ้าง เพ่ือถอนประกันสัญญา 
10 30 300 0.004 

27 จัดท าทะเบียนคุมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20 50 1,000 0.012 
28 จดัท าทะเบียนโครงการก่อสร้าง บูรณะ และ

ซ่อมแซม สร้างถนน 
20 50 1,000 0.012 

29 จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540 
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) เป็นประจ าทุกเดือน 

30 12 360 0.004 

30 ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ให้เป็นไป
ตามระเบียบ 

10,800 1 10,800 0.030 
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ล าดับ

ที ่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 

ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

31 ด าเนินการเก็บรักษา ควบคุม เบิกจ่าย จ าหน่าย
พัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ 

30 1,500 45,000 0.543 

32 ลงทะเบียนหมายเลขรหัสพัสดุ และจัดเก็บใน
คอมพิวเตอร์เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา 

5 1,500 7,500 0.091 

33 การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องด้านงานพัสดุ 60 230 13,800 0.167 
34 งานทะเบียนเอกสาร คุมทะเบียนเอกสารส่วน

งานการคลัง 
5 1,150 5,750 0.069 

35 การรวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง 10 1,150 11,500 0.139 
36 งานบันทึกข้อมูล 5 460 2,300 0.028 
37 ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมายจาก 

ผู้บังคับบัญชา 
10 460 4,600 0.056 

                                                                รวม  2.03 
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พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 
 
ล าดับ

ที ่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 

ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ ภรด. ,ภ.ป.1 
และภ.ป.3 

30 250 7,500 0.091 

2 ตรวจสอบรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์การเสียภาษีใน
ปีงบประมาณ 

5 1,200 6,000 0.072 

3 ออกส ารวจข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี
โรงเรือนและภาษีป้าย 

90 350 31,500 0.380 

4 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการช าระภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

45 30 1,350 0.016 

5 จัดท าทะเบียนลูกหนี้ช าระภาษี (ก.ค.1) 10 635 6,350 0.077 
6 จัดท าทะเบียนคุมภาษีช าระภาษี (ผ.ท.5) 10 635 6,350 0.077 
7 จัดท ารายงานลูกหนี้ประจ าปี 420 1 420 0.005 
8 จัดท าหนังสือแจ้งประเมินภาษี 20 1,350 27,000 0.326 
9 จัดส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีทางไปรษณีย์ 

ไปยังผู้ช าระภาษี 
20 1,350 27,000 0.326 

10 จัดท าหนังสือเตือนให้ช าระภาษี 20 635 12,700 0.153 
11 จัดส่งหนังสือเดือนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ตอบรับ 
20 635 12,700 0.153 

12 บันทึกฐานข้อมูลผู้เสียภาษีลงสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ 

5 635 3,175 0.038 

13 รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการ
ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ 

10 2,100 21,000 0.254 

14 จัดท าบันทึกรายงานผู้เสียภาษีประจ าเดือน 120 12 1,440 0.017 
15 จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 120 24 2,880 0.035 
16 จัดท าบันทึกการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ าปี 60 2 120 0.001 
17 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 60 300 18,000 0.217 

รวม 2.24 
 
 
 

39 



 
 

 

 

กองช่าง 
 

ต าแหน่ง  นักบริหารงานช่าง 
 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 ตรวจสอบการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ 
ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่าง ๆ 

420 120 50,400 0.608 

2 ควบคุมดูแลและตรวจสอบการถอดแบบเพ่ือ
ส ารวจปริมาณวัสดุ 

420 120 50,400 0.608 

3 ร่วมส ารวจ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาเรื่องราวร้อง
ทุกข์ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ทางระบายน้ า และ
เรื่องอ่ืนๆ ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

420 20 8,400 
 

0.203 

                                                                      รวม 1.42 
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ต าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส 
 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 ส ารวจออกแบบ วางโครงการของเทศบาล เพ่ือ
จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี แผนยุทธศาสตร์
ประจ าปี โดยเริ่มจัดเตรียมข้อมูลแผนงานเพ่ือ
ขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลจากสภาเทศบาลจนถึงขั้นตอนการ
อนุมัติใช้แผนพัฒนาโดยเริ่มเตรียมข้อมูลส ารวจ 
ออกแบบและประมาณการ 

420 60 
 

25,200 0.304 

2 เตรียมข้อมูลส ารวจโครงการของเทศบาล
ทั้งหมดในการประชุมสภาเทศบาล เพ่ือบรรจุใน
โครงการ แผนงาน และเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

420 60 25,200 0.304 

3 ควบคุมงานก่อสร้าง บ ารุงรักษาด้านโยธา การ
ให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงาน
โยธา ตรวจทานแบบแปลน ค านวณแบบ 
ประมาณการ และร่วมพิจารณาก าหนดวางแผน
งบประมาณ 

840 50 42,000 0.507 

4 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจ
พิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน และรายการค านวณ ตาม
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 เพ่ือออกใบอนุญาตตามแบบ อ.1 
หรือ แบบ อ.2 

120 150 18,000 0.217 

5 การควบคุมงานก่อสร้าง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และตรวจงานจ้าง 

420 50 21,000 0.254 

6 งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและ
บูรณะสะพาน งานก่อสร้าง งานปรับปรุงและ
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ 

1,260 20 25,200 0.304 
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ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

7 งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านโยธา การ
รวบรวม และควบคุมการปฏิบัติงานด้านโยธา 
การควบคุมและการบ ารุงรักษาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

840 50 42,000 0.507 

8 รับแจ้ง รับเรื่องราวร้องทุกข์ และร่วมส ารวจ 
ตรวจสอบ แก้ ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์  
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ทางระบายน้ า และเรื่อง
อ่ืนๆ ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

420 20 8,400 
 

0.203 

      รวม 2.60 
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ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน 

 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 ส ารวจออกแบบ วางโครงการของเทศบาล เพ่ือ
จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี แผนยุทธศาสตร์
ประจ าปี โดยเริ่มจัดเตรียมข้อมูลแผนงานเพ่ือ
ขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลจากสภาเทศบาลจนถึงขั้นตอนการ
อนุมัติใช้แผนพัฒนาโดยเริ่มเตรียมข้อมูลส ารวจ 
ออกแบบและประมาณการ 

420 50 
 

21,000 0.254 

2 เตรียมข้อมูลส ารวจโครงการของเทศบาล
ทั้งหมดในการประชุมสภาเทศบาล เพ่ือบรรจุใน
โครงการ แผนงาน และเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

420 60 25,200 0.304 

3 ควบคุมงานก่อสร้าง บ ารุงรักษาด้านโยธา การ
ให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงาน
โยธา ตรวจทานแบบแปลน ค านวณแบบ 
ประมาณการ และร่วมพิจารณาก าหนดวางแผน
งบประมาณ 

840 30 25,200 0.304 

4 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจ
พิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน และรายการค านวณ ตาม
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 เพ่ือออกใบอนุญาตตามแบบ อ.1 
หรือ แบบ อ.2 

120 120 14,400 0.174 

5 การควบคุมงานก่อสร้าง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และตรวจงานจ้าง 

420 50 21,000 0.254 

6 งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและ
บูรณะสะพาน งานก่อสร้าง งานปรับปรุงและ
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ 

1,260 20 25,200 0.304 
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ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

7 งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านโยธา การ
รวบรวม และควบคุมการปฏิบัติงานด้านโยธา 
การควบคุมและการบ ารุงรักษาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

840 50 42,000 0.507 

                                                                                   รวม 2.10 
 
 

พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 ปฏิบัติงานช่วยซ่อมแซมถนนที่ช ารุดภายในเขต
พ้ืนที ่

360 150 54,000 0.652 

2 ปฏิบัติงานช่วยซ่อมแซมไฟฟ้าที่ช ารุดภายในเขต
พ้ืนที ่

180 100 18,000 0.217 

3 ปฏิบัติงานช่วยซ่อมแซมอาคารที่ช ารุด 240 20 4,800 0.058 
4 ปฏิบัติงานซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้และ

อุปกรณ์ต่าง ๆ 
180 100 18,000 0.217 

5 ขุดลอกท่อและท าความสะอาดรางระบายน้ า 360 50 18,000 0.217 
6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 360 300 108,000 1.304 

รวม 2.67 
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กองการศึกษา 
 

ต าแหน่ง  นักบริหารงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 วางแผนพัฒนาด้านการศึกษา 14,400 1 14,400 0.174 
2 วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 9,600 2 19,200 0.232 
3 ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา 14,400 1 14,400 0.174 
4 วางแผนควบคุมการจัดงานศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีต่าง ๆ 
600 10 6,000 0.072 

5 วางแผนควบคุมการจัดงานส่งเสริมสนับสนุน
กีฬาและนันทนาการ 

600 10 6,000 0.072 

6 ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย 120 200 24,000 0.290 
รวม 1.01 

 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

 
ล าดับ

ที ่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 

ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา 60 250 15,000 0.181 
2 วางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล 840 10 8,400 0.101 
3 วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา 3,000 2 6,000 0.072 
4 ติดตามประเมินผล ด าเนินการและแก้ไขปัญหา

ข้อขัดข้องต่าง ๆ 
3,000 2 6,000 0.072 

5 งานจัดท าแผนด้านการศึกษา 3,000 2 6,000 0.072 
5 ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการปฏิบัติงานแก่

ผู้ดูแลเด็ก 
30 500 15,000 0.181 

6 งานการเจ้าหน้าที่ 15 20 300 0.003 
6 บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ 30 10 300 0.004 
7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 120 300 36,000 0.435 

รวม 1.19 
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พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 งานเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของ
ประชาชน 

480 20 9,600 0.116 

2 งานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

480 100 48,000 0.580 

3 งานส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 540 5 2,700 0.033 
4 งานจัดสถานที่เพ่ือการจัดกิจกรรมทางการ

ศึกษา กีฬาและนันทนาการ ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

300 30 9,000 0.109 

5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 120 200 24,000 0.290 
รวม 1.12 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 วางแผนจัดการเรียนการสอนประจ าวัน 
ส าหรับเด็ก 

360 120 43,200 0.522 

2 วางแผนการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 360 120 43,200 0.522 
3 สังเกตและบันทึกความเจริญเติบโตพฤติกรรม 

พัฒนาการต่าง ๆของเด็ก 
240 120 28,800 0.348 

4 จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะให้กับ
เด็ก 

120 120 14,400 0.174 

5 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 60 50 3,000 0.036 
รวม 1.60 
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 พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
ต่อราย 
(นาท)ี 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด 
ต่อปี 
(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 จัดการเรียนการสอนประจ าวันส าหรับเด็ก 480 240 115,200 1.391 
2 ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 300 240 72,000 0.870 
3 สังเกตและบันทึกความเจริญเติบโตพฤติกรรม 

พัฒนาการต่าง ๆของเด็ก 
240 120 28,800 0.348 

4 งานศึกษาค้นคว้า รวบรวมวิทยาการและ
ประสบการณ์ใหม่ 

180 120 21,600 0.261 

5 งานเก็บข้อมูล และรวบรวมข้อมูล 120 120 14,400 0.174 
6 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 60 50 3,000 0.036 

รวม 3.08 
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                         เทศบาลต าบลแม่ท่าช้างได้มีการเปรียบเทียบอัตราก าลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  ดังนี้ 
 
ล าดับ ชื่อ อปท. ขนาด อปท. จ านวน 

ส่วนราชการ 
จ านวนบุคลากรในสังกัด (คน) ตามกรอบอัตราก าลัง 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานเทศบาล 

ข้าราชการครู/บุคลากร
ทางการศึกษา 

 ภารกิจ ทั่วไป 

1 เทศบาลต าบลสันผักหวาน กลาง(สามัญ) 4 35 1 1 10 30 77 
2 เทศบาลต าบลหนองควาย กลาง(สามัญ) 5 26 5 1 24 10 66 
3 เทศบาลต าบลหนองตองพัฒนา กลาง(สามัญ) 5 25 6 6 9 35 81 
4 เทศบาลต าบลบ้านแหวน กลาง(สามัญ) 4 29 6 2 8 23 68 
5 เทศบาลต าบลหารแก้ว กลาง(สามัญ) 4 22 5 1 13 6 47 
6 เทศบาลต าบลน้ าแพร่พัฒนา กลาง(สามัญ) 4 16 2 - 11 6 35 
7 เทศบาลต าบลบ้านปง กลาง(สามัญ) 4 14 10 - 14 12 50 
8 เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง กลาง(สามัญ) 4 16 - 1 8 4 29 
9 เทศบาลต าบลหนองแก๋ว กลาง(สามัญ) 4 17 2 1 5 5 32 

10 องค์การบริหารส่วนต าบลขุนคง กลาง 4 19 2 1 6 6 34 
11 องค์การบริหารส่วนต าบลสบแม่ข่า กลาง 4 11 1 2 3 - 17 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  ได้วิเคราะห์ภารกิจหลักและภารกิจรอง  ปริมาณงาน  รวมทั้งโครงสร้างการ
ก าหนดส่วนราชการ  เพ่ือประมาณการใช้อัตราก าลังของพนักงานเทศบาลในอนาคตต่อไปข้างหน้า  ว่าจะมีการใช้
อัตราก าลังพนักงานเทศบาลจ านวนเท่าใด  จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน  และความคุ้มค่าต่อการใช้
จ่ายงบประมาณของเทศบาล  ทั้งนี้  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประโยชน์
ต่อเทศบาลเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  จึงก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  ในแต่ละส่วน
ราชการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563 
 

ส่วนราชการ 
ระดับ

ต าแหน่ง 
กรอบอัตรา 
ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม ่ เพ่ิม/ลด หมาย
เหตุ 2561 ๒๕62 ๒๕63 2561 ๒๕62 ๒๕63 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

กลาง ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ส านักปลัดเทศบาล          
หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป) 

ต้น ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักพัฒนาชุมชน  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักวิชาการสาธารณสุข  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักจัดการงานท่ัวไป ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปก./ชก. 1 ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานธุรการ  ปง./ชง. 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
ภารโรง (ลูกจ้างประจ า)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

พนักงานขับรถยนต ์  1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 

 1 1 1 1 - - -  

พนักงานดับเพลิง  1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป 
พนักงานดับเพลิง 

  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

คนงานท่ัวไป  2 2 2 2 - - -  
กองคลัง          
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ) 

ต้น ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวิชาการเงินและบญัชี  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักวิชาการพัสดุ  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได ้

  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 
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ส่วนราชการ 
ระดับ

ต าแหน่ง 
กรอบอัตรา 
ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม ่ เพ่ิม/ลด หมาย
เหตุ 2561 ๒๕62 ๒๕63 2561 ๒๕62 ๒๕63 

กองช่าง          
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

ต้น ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นายช่างโยธา อาวุโส 1 1 1 1 - - -  
นายช่างโยธา  ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป 

 1 1 1 1 - - -  

กองการศึกษา          
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา) 

ต้น ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวิชาการศึกษา  ปก./ชก. 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

 ๑ 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก  ๑ 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป 
ผู้ดูแลเด็ก 

  
- 

 
4 

 
4 

 
4 

 
+4 

- - ก าหนด
เพิ่ม 

รวม  29 33 33 33 +4 - -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

ส านักปลดัเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

๑. งานธุรการ 
๒. งานการเจ้าหน้าท่ี 
๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔. งานวิชาการและแผนงาน 
๕. งานสวัสดิการสังคม 
6. งานสุขาภิบาลและอนามยั
สิ่งแวดล้อม 
7.งานป้องกันและควบคมุโรคติดตอ่ 
8. งานรักษาความสะอาด 
9. งานส่งเสริมสุขภาพ 
10. งานทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

๑. งานการเงินและบัญชี 
๒. งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้
๓. งานพัสดุและทรัพยส์ิน 

๑. งานสาธารณูปโภค 
๒. งานก่อสร้าง 
๓. งานออกแบบและควบคมุอาคาร 

๑. งานบริหารการศึกษา 
๒. งานส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
3.งานกีฬาและนันทนาการ 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) 

กองช่าง กองการศึกษา กองคลัง ส านักปลดัเทศบาล 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 

1. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ (1) 
2. นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (1) 
3. นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ (1) 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (1) 
5. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน (1) 
6. ภารโรง (ลูกจ้างประจ า) (๑) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
7.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(1) 
8.พนักงานขับรถยนต(์1) 
9.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(1) 
10.พนักงานดับเพลิง(1) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
11.คนงานท่ัวไป(2) 
12.พนักงานดับเพลิง (1) 
 
 

๑. นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ (๑) 
๒. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ (๑) 
๓. นักวิชาการพัสดุช านาญการ (๑) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้(๑) 
 

๑. นายช่างโยธาอาวุโส (๑) 
๒. นายช่างโยธาช านาญงาน (๑) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
3.  คนงานท่ัวไป (1) 
 

๑.นักวิชาการศึกษาช านาญการ (๑) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
2.ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา(1) 
3.ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ (1) 
4.ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก(1) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
5.ผู้ดูแลเด็ก (ก าหนดเพิ่ม) (4) 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ประเภท พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกจิ (คุณวุฒิ) พนักงานจ้างตามภารกจิ (ทักษะ) พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน - 1 3 3 

 
 

ระดับ
ต าแหน่ง 

ประเภท 
อ านวยการทอ้งถิ่น  

ระดับสูง 

ประเภท 
อ านวยการ

ท้องถิ่น  
ระดับกลาง 

ประเภท 
อ านวยการ

ท้องถิ่น  
ระดับต้น 

ประเภท
วิชาการ 
ระดับ

เช่ียวชาญ 

ประเภท
วิชาการ 

ระดับช านาญ
การพิเศษ 

ประเภท
วิชาการ
ระดับ

ช านาญการ 

ประเภท
วิชาการระดับ
ปฏิบัติการ 

ประเภททั่วไป
ระดับอาวโุส 

ประเภททั่วไป 
 ระดับช านาญงาน 

ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน 

ลูกจ้างประจ า 

จ านวน   1   3 1   1 ๑ 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
งานป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ 
งานรักษาความสะอาด 
งานส่งเสรมิสุขภาพ 

งานธุรการ 
 

งานวิชาการและแผน 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (๑) 

 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(๑) 
 - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
(ตามภารกิจ(คุณวุฒิ)) (1) 

โครงสร้างส านักปลัดเทศบาล 

- นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ(๑) 
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน (๑) 
-ภารโรง (ลูกจ้างประจ า) (๑) 
- พนักงานขับรถยนต์ (ตามภารกิจ
(ทักษะ)) (1) 
- คนงานท่ัวไป (ทั่วไป) (2) 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั งานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
 

- นักพัฒนาชุมชนช านาญการ (๑) 
 

- นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (๑) 
 

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   
(ตามภารกิจ(ทักษะ))  (๑) 
- พนักงานดับเพลิง (ตามภารกิจ(ทักษะ))  (๑) 
- พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) (๑) 

งานสวัสดิการสังคม 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประเภท พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกจิ (คุณวุฒิ) พนักงานจ้างตามภารกจิ (ทักษะ) พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน - 1 - - 

 
 
 
 

ระดับ
ต าแหน่ง 

ประเภท 
อ านวยการทอ้งถิ่น  

ระดับสูง 

ประเภท 
อ านวยการ

ท้องถิ่น  
ระดับกลาง 

ประเภท 
อ านวยการ

ท้องถิ่น  
ระดับต้น 

ประเภท
วิชาการ 
ระดับ

เช่ียวชาญ 

ประเภท
วิชาการ 

ระดับช านาญ
การพิเศษ 

ประเภท
วิชาการ
ระดับ

ช านาญการ 

ประเภท
วิชาการระดับ
ปฏิบัติการ 

ประเภททั่วไป
ระดับอาวโุส 

ประเภททั่วไป 
 ระดับช านาญงาน 

ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน 

ลูกจ้างประจ า 

จ านวน   1   3      

งานพัสดุและทรัพย์สิน งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้งานการเงินและบญัช ี

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

- นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ (๑) 

โครงสร้างกองคลัง 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ช านาญการ (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
(ตามภารกิจ(คุณวุฒิ)) (1) 
 

- นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ (๑) 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประเภท พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกจิ (คุณวุฒิ) พนักงานจ้างตามภารกจิ (ทักษะ) พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน - - - 1 

 
 

ระดับ
ต าแหน่ง 

ประเภท 
อ านวยการทอ้งถิ่น  

ระดับสูง 

ประเภท 
อ านวยการ

ท้องถิ่น  
ระดับกลาง 

ประเภท 
อ านวยการ

ท้องถิ่น  
ระดับต้น 

ประเภท
วิชาการ 
ระดับ

เช่ียวชาญ 

ประเภท
วิชาการ 

ระดับช านาญ
การพิเศษ 

ประเภท
วิชาการ
ระดับ

ช านาญการ 

ประเภท
วิชาการระดับ
ปฏิบัติการ 

ประเภททั่วไป
ระดับอาวโุส 

ประเภททั่วไป 
 ระดับช านาญงาน 

ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน 

ลูกจ้างประจ า 

จ านวน   1     1 1   

งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค 

- นายช่างโยธา อาวุโส (๑) 
- คนงานท่ัวไป (ทั่วไป) (1) 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
 (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

โครงสร้างกองช่าง 

- นายช่างโยธา ช านาญงาน (๑) 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเภท พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกจิ (คุณวุฒิ) พนักงานจ้างตามภารกจิ (ทักษะ) พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน - 2 1 - 

 

ระดบั
ต าแหน่ง 

ประเภท 
อ านวยการทอ้งถิ่น  

ระดับสูง 

ประเภท 
อ านวยการ

ท้องถิ่น  
ระดับกลาง 

ประเภท 
อ านวยการ

ท้องถิ่น  
ระดับต้น 

ประเภท
วิชาการ 
ระดับ

เช่ียวชาญ 

ประเภท
วิชาการ 

ระดับช านาญ
การพิเศษ 

ประเภท
วิชาการ
ระดับ

ช านาญการ 

ประเภท
วิชาการระดับ
ปฏิบัติการ 

ประเภททั่วไป
ระดับอาวโุส 

ประเภททั่วไป 
 ระดับช านาญงาน 

ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน 

ลูกจ้างประจ า 

จ านวน   1   1      

งานส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานบริหารการศึกษา 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) (๑) 

โครงสร้างกองการศึกษา 

- นักวิชาการศึกษา ช านาญการ (๑) 
 

งานกีฬาและนันทนาการ 
 

- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ตามภารกิจ (คุณวุฒิ)) (1) 
 

- ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ตามภารกิจ(คุณวุฒิ)) (1) 
- ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก(ตามภารกิจ(ทักษะ)) (1) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)(ก าหนดเพิ่ม) (4) 
 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

 เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคน ทุกต าแหน่งได้มีโอกาสที่จ ะได้รับการพัฒนาในช่วง
ระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ดังนี้ 
การพัฒนาข้าราชการสายงานนักบริหาร 
 (1)สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน และการปฏิบัติราชการอย่าง
น้อยปีละ  2  หลักสูตร 
 (2)สนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์และพัฒนา วิสัยทัศน์ในการก าหนดนโยบายและ
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
 (3)ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
 (4)สนับสนุนให้เข้ารับการปฏิบัติธรรมการฝึกจิต-สมาธิ ตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ 
 (5)สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาปรับใช้กับการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร 
 

การพัฒนาข้าราชการสายงานผู้ปฏิบัติ 
 (1)สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
และการปฏิบัติตนในการให้บริการประชาชนอย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร 
 (2)สนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาดูงานด้านการให้บริการประชาชน และการปฏิบัติราชการเพ่ือ เพ่ิมพูน
ประสบการณ์และน ามาปรับใช้กับการให้บริการประชาชนอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
 (3)ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
 (4)สนับสนุนให้เข้ารับการปฏิบัติธรรมการฝึกจิต-สมาธิตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ 
 (5)สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร 
 (6)สนับสนุนให้มีจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ร าชการให้
เพียงพอกับปริมาณงาน และทันยุคทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 (7)จัดให้มีการประชุมเพ่ือซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ของ
แต่ละส่วนราชการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 

การพัฒนาลูกจ้าง 
 (1)จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนอย่างน้อย
ปีละ 1 หลักสูตร 
 (2)ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
 (3)สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร 
 

12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง
จ้าง 



 
 

 

 

การพัฒนาพนักงานจ้าง 
 (1) จัดให้มีการปฐมนิเทศ  และฝึกอบรมด้านการปฏิบัติหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการท างานของ
ราชการรวมทั้งโครงสร้างองค์กร ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
 (2)จัดให้มีการทดลองการปฏิบัติงาน ภายใต้การก ากับดูแลและสอนงานอย่างใกล้ชิดของบังคับบัญชา หรือผู้
ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร 
 (3)  จัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเพ่ือกระตุ้น
ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ มีการค้นคว้าศึกษาในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง ต้องรักษาคุณธรรมและ
จริยธรรมตามที่เทศบาลต าบลแม่ท่าช้างก าหนดไว้ เพ่ือมุ่งประสงค์ให้เป็นพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ดดีังนี้ 
 1.  พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
 2.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
 3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
 4.พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
 5.พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 6.  ต้องรักษาวินัยตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
 7.ต้องต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับ
หน้าที่ของตนไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่ม เหงประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 
 

 ทั้งนีพ้นักงานเทศบาลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลต าบลแม่ท่าช้างยังต้องปฏิบัติตามประกาศเทศบาลต าบลแม่
ท่าช้างว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ อีกด้วย 

 
……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.   ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 


