
 

 

 
ประกาศเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 

เรื่อง   การกําหนดโครงสร�างส�วนราชการและระดับตําแหน�งของเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 

 …………………………….. 
 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง (ก.ท.จ.ระยอง) เรื่อง หลักเกณฑ และ

เง่ือนไขเก่ียวกับโครงสร'างส(วนราชการและระดับตําแหน(งของเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

ได'ยกเลิกการกําหนดโครงสร'างส(วนราชการและระดับตําแหน(งของเทศบาลจากเดิมท่ีกําหนดให'เป3นไปตามขนาด

เทศบาล ซ่ึงแบ(งออกเป3น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ( โดยกําหนดให'เป3นไปตามประเภท

เทศบาลซ่ึงกําหนดให'มี 2 ประเภท ได'แก( ประเภทสามัญ ประเภทพิเศษ แบ(งเป3น เทศบาลประเภทสามัญ 

เทศบาลประเภทสามัญ ระดับสูง เทศบาลประเภทพิเศษ และเทศบาลประเภทพิเศษ ระดับสูง ท้ังนี้ตามเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบ มาตรา ๒๓ วรรคเจ็ค แห(งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส(วนท'องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการ

บริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 ข'อ 6 – 9 , 19 – 22 ท้ังนี้ โดยความ

เห็นชอบ ก.ท.จ.ระยอง ในการประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี           มีนาคม 2559 จึงประกาศว(าเทศบาล

ตําบลเนินฆ'อ เป3นเทศบาลประเภทสามัญ โดยได'จัดทําโครงสร'างส(วนราชการและระดับตําแหน(งพนักงานเทศบาล

ในแผนอัตรากําลัง 3 ปK เป3นไปตามเง่ือนไขของประเภทเทศบาลแล'ว  

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

 
 

  (นายกฤษฎา  ดวงแก'ว) 

   นายกเทศมนตรีตําบลเนินฆ'อ 

 

 



ก�อนเสนอยุบเลิกตําแหน�ง

หน�วยงาน ส�วนราชการ
ตําแหน�งตามกรอบ ตําแหน�งที่มีคนครอง ตําแหน�งที่ว�าง ตําแหน�งตามกรอบ ตําแหน�งที่มีคนครอง ตําแหน�งที่ว�าง ตําแหน�งตามกรอบ ตําแหน�งที่มีคนครอง ตําแหน�งที่ว�าง ตําแหน�งตามกรอบ ตําแหน�งที่มีคนครอง ตําแหน�งที่ว�าง

เทศบาลตําบลเนินฆ�อ บริหาร 2 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
อําเภอแกลง สํานักปลัดเทศบาล 8 7 1  -  -  - 5 5  - 2 2  - 

กองคลัง 8 3 5  -  -  - 1 1  -  -  -  - 
กองช�าง 4 3 1  -  -  - 3 3  - 1 1  - 
กองสาธารณสุขฯ 4 1 3  -  -  - 1 1  - 2 2  - 
กองการศึกษา 6 4 2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
เงินอุดหนุน 2 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

34 22 12  -  -  - 10 10  - 5 5  - 

หลังเสนอยุบเลิกตําแหน�ง ก�อนเสนอยุบเลิกตําแหน�ง หลังเสนอยุบเลิกตําแหน�ง
กรอบ มีคนครอง ตําแหน�งว�าง 2558 2559 2560 2558 2559 2560

พนักงานเทศบาล 28 20 8 เงินเดือน 10,170,480 11,664,290 12,054,410 10,170,480 10,604,450 10,955,690
พนักงานครูเทศบาล 2 2  - ประโยชน9ตอบแทนอื่น 2,034,096 2,332,858 2,410,882 2,034,096 2,120,890 2,191,138
ลูกจ�างประจํา  -  -  - รวมค�าใช�จ�าย 12,204,576 13,997,148 14,465,292 12,204,576 12,725,340 13,146,828
พนักงานจ�างตามภารกิจ 10 10  - 
พนักงานจ�างทั่วไป 5 5  - งบประมาณรายจ�ายประจําป= 31,900,000 31,910,000 33,505,000 31,900,000 31,910,000 33,505,000

รวม 45 37 8 ร�อยละ 40 ของงบประมาณ 38.25 43.86 43.17 38.25 39.87 39.23

สรุปยุบเลิกตําแหน�งในป=งบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
พนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา ดังนี้

1. ตําแหน�ง เจ�าพนักงานป@องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) เลขที่ตําแหน�ง 49-01-4805-001 สังกัด สํานักปลัดเทศบาล 
2. ตําแหน�ง เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) เลขที่ตําแหน�ง 49-2-04-4201-002 สังกัด กองคลัง 
3. ตําแหน�ง เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� (ปง./ชง.) เลขที่ตําแหน�ง 49-2-04-4204-001 สังกัด กองคลัง
4. ตําแหน�ง เจ�าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) เลขที่ตําแหน�ง 49-2-04-4203-001 สังกัด กองคลัง

รวม

สรุปภาระค�าใช�จ�าย

แบบสรุปกรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง
เทศบาลตําบลเนินฆ�อ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�างตามภารกิจ พนักงาจ�างทั่วไป

แผนอัตรากําลัง 3 ป= พ.ศ.2558 - 2560 แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559



 
คํานํา 

  เทศบาลตําบลเนินฆอ ไดมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป� (ป� 2558-2560) โดยมีโครงสรางการ
แบ)งงานและระบบงานท่ีเหมาะสมไม)ซํ้าซอน มีการกําหนดตําแหน)ง การจัดอัตรากําลังโครงสรางใหเหมาะสมกับ
อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก)องค7กรปกครองส)วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และเพ่ือใหคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.ระยอง) ตรวจสอบการกําหนดตําแหน)งและการใชตําแหน)งพนักงานเทศบาลใหเหมาะสมกับภารกิจ 
ท้ังยังใชเป=นแนวทางในการดําเนินงานการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลเนินฆอ
ใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี 

  เทศบาลตําบลเนินฆอ จึงไดมีการวางแผนอัตรากําลัง ใชประกอบในการจัดสรรงบประมาณและ
บรรจุแต)งต้ังพนักงานเทศบาล เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลใหเกิดประโยชน7ต)อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต)อ
ภารกิจและยุบเลิกหน)วยงานท่ีไม)จําเป=น สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอย)างเป=นรูปธรรม 

 
 
 

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังฯ 
เทศบาลตําบลเนินฆอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป� 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560  

เทศบาลตําบลเนินฆ%อ 
************************************* 

 
สารบัญ 

 
    เรื่อง                     หน%า 
1. หลักการและเหตุผล          1 
2. วัตถุประสงค7           1 
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป�      2 
4. สภาพปHญหา ความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเนินฆอ    2 - 5 
5. ภารกิจ อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลเนินฆอ       5 - 8 
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีเทศบาลตําบลเนินฆอจะตองดําเนินการ    8 - 9 
7. สรุปปHญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลเนินฆอ    9 - 10 
8. โครงสรางการกําหนดตําแหน)ง         11 - 14 
9. ภาระค)าใชจ)ายเก่ียวกับเงินเดือน        15 - 16 
10. แผนภูมิโครงสรางการแบ)งส)วนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป�     17 - 22 
11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู)ตําแหน)งและการกําหนดเลขท่ีตําแหน)งในส)วนราชการ   23 - 29 
12. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลเนินฆอ   30 - 31 
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลเนินฆอ 31 - 32 
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 1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานส)วนทองถ่ิน (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับอัตราตําแหน)งและมาตรฐานของตําแหน)ง กําหนดให คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานส)วนทองถ่ิน 
(ก.จังหวัด) กําหนดตําแหน)งพนักงานเทศบาล ว)าจะมีตําแหน)งใด ระดับใด อยู)ในส)วนราชการใด จํานวนเท)าใด 
ใหคํานึงถึงภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน  
ตลอดจนภาระค)าใชจ)ายของเทศบาลท่ีจะตองจ)ายในดานบุคคล โดยใหเทศบาล จัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงาน
หรือลูกจางของเทศบาล เพ่ือใชในการกําหนดตําแหน)งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.จังหวัด) ท้ังนี้ใหเป=นไปตามหลักเกณฑ7และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง) กําหนด 

 1.2  คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานส)วนทองถ่ิน (ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบประกาศ 
การกําหนดตําแหน)งขาราชการหรือพนักงานส)วนทองถ่ิน โดยกําหนดใหจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล 
เพ่ือเป=นกรอบในการกําหนดตําแหน)งและการใชตําแหน)งพนักงานเทศบาล โดยใหเสนอใหคณะกรรมการขาราชการ
หรือพนักงานส)วนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดใหเทศบาลแต)งต้ังคณะกรรมการจัดทํา
แผนอัตรากําลังวิเคราะห7อํานาจหนาท่ีและภารกิจของเทศบาล วิเคราะห7ความตองการกําลังคน วิเคราะห7 
การวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑ7และเง่ือนไขในการกําหนดตําแหน)ง
พนักงานเทศบาลตามแผนอัตรากําลัง 3 ป�  

 1.3  จากหลักการและเหตุผลดังกล)าว  เทศบาลตําบลเนินฆอ จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป� สําหรับ
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ข้ึน 

 

  

  2.1 เพ่ือใหเทศบาลตําบลเนินฆอ มีโครงสรางการแบ)งงานและระบบงานท่ีเหมาะสมไม)ซํ้าซอน 
 2.2 เพ่ือใหเทศบาลตําบลเนินฆอ มีการกําหนดตําแหน)ง การจัดอัตรากําลังโครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจ
หนาท่ีของเทศบาลตําบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก)องค7กรปกครองส)วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 2.3 เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการกําหนดตําแหน)งและการใช
ตําแหน)งพนักงานเทศบาลว)าถูกตองเหมาะสมหรือไม) 
 2.4 เพ่ือเป=นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 
ใหเหมาะสม 
 2.5 เพ่ือใหเทศบาลตําบลเนินฆอ สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุและแต)งต้ังขาราชการเพ่ือใหการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลเนินฆอ เกิดประโยชน7ต)อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต)อภารกิจตามอํานาจหนาท่ี 
มีประสิทธิภาพ มีความคุมค)า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน)วยงาน 
ท่ีไม)จําเป=น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเป=นอย)างดี 
 2.6 เพ่ือใหเทศบาลตําบลเนินฆอ สามารถควบคุมภาระค)าใชจ)ายดานการบริหารงานบุคคลใหเป=นไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

/ 3.ขอบเขต... 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

2. วัตถุประสงค1 
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  คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลเนินฆอ  ซ่ึงมีนายกเทศมนตรีตําบลเนินฆอ 
เป=นประธาน เห็นสมควรใหจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป� โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต)าง ๆ ดังต)อไปนี้ 
 3.1 วิเคราะห7ภารกิจ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเนินฆอ ตามพระราชบัญญัติ   
เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอํานาจใหแก)องค7กรปกครองส)วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบาย 
ของรัฐบาล นโยบายผูบริหาร และสภาพปHญหาของเทศบาลตําบลเนินฆอ 
 3.2 กําหนดโครงสรางการแบ)งส)วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตามอํานาจ
หนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปHญหาของเทศบาลตําบลเนินฆอ ไดอย)างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 กําหนดตําแหน)งในสายงานต)างๆ จํานวนตําแหน)ง และระดับตําแหน)งใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ี 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุ)มงาน ต)าง ๆ 
 3.4 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป� โดยภาระค)าใชจ)ายดานการบริหารงานบุคคลตองไม)เกินรอยละสี่สิบ 
ของงบประมาณรายจ)าย 

3.5 ตองการใหพนักงานเทศบาลทุกคนไดรับการพัฒนาอย)างนอยป�ละ 1 ครั้ง 
3.6 ใหพนักงานเทศบาลทุกคนไดปฏิบัติตามคุณธรรมและจริยธรรมท่ีไดประกาศไว 

 

 

 เทศบาลตําบลเนินฆอ ไดวิเคราะห7สภาพปHญหาในเขตพ้ืนท่ีตําบลเนินฆอ โดยแบ)งออกเป=นดานต)างๆ ดังนี้ 
 4.1 ด%านโครงสร%างพ้ืนฐาน 
  4.1.1 สภาพป7ญหา 
  (1) เสนทางคมนาคมภายในหมู)บาน ถนน ซอยต)างๆ ยังเป=นถนนดินและถนนลูกรัง ทําให
ประชาชนไม)ไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมา 
  (2) ถนนบางสายไม)มีการวางท)อระบายน้ําหรือรางระบายน้ํา เวลาฝนตกทําใหเกิดปHญหาน้ําท)วมขัง
บนพ้ืนผิวจราจร 
  (3) คูคลองท่ีเป=นเสนทางระบายน้ําออกสู)คลองต)างๆต้ืนเขิน ประกอบกับน้ําทะเลหนุนทําใหระบาย
น้ําออกไม)ทัน เวลาฝนตกจึงเกิดปHญหาน้ําท)วมขังบานเรือนและพ้ืนท่ีทางการเกษตรของประชาชนในบางส)วน 
  (4) เสนทางคมนาคมบางส)วนชํารุดเสียหาย 
  (5) ปUายบอกชื่อถนน ชื่อซอยและเสนทางต)างๆ ไม)ท่ัวถึง 
  (6) ไฟฟUาสาธารณะไม)ครอบคลุมในทุกเสนทาง 
         4.1.2 ความต%องการของประชาชน 
  (1) ก)อสรางถนนคสล. , ถนนลาดยาง , ถนนลูกรังภายในหมู)บาน 
  (2) ก)อสรางวางท)อระบายน้ํา รางระบายน้ํา 
  (3) ขุดลอกคลอง 
  (4) ซ)อมแซมถนนภายในหมู)บาน 

/(5)ติดต้ัง... 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป� 

4. สภาพป7ญหา ความต%องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลเนินฆ%อ 



-3- 
  (5) ติดต้ังปUายบอกชื่อถนนและชื่อซอยในทุกเสนทาง 
  (6) ติดต้ังและขยายเขตไฟฟUาสาธารณะใหท่ัวถึง 
 4.2 ด%านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล%อม 
        4.2.1 สภาพป7ญหา 
  (1) ปHญหาการท้ิงขยะไม)เป=นท่ี ประชาชนกําจัดขยะไม)ถูกวิธี 
  (2) ขาดสถานท่ีท้ิงขยะ และระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
  (3) ปHญหาน้ําเสียจากครัวเรือนลงสู)ถนนสาธารณะ สรางความเดือดรอนต)อประชาชนท่ีใชเสนทาง
จราจร 
  (4) ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน น้ํา อากาศ 
  (5) ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ7ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
       4.2.2 ความต%องการของประชาชน  
  (1) จัดหาถังขยะใหเพียงพอทุกครัวเรือน 
  (2) จัดหาสถานท่ีท้ิงขยะและจัดการระบบกําจัดขยะ 
  (3) รณรงค7ปลุกจิตสํานึกใหประชาชนมีส)วนร)วมในการอนุรักษ7ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  (4) อบรมใหความรูในการปรับปรุงคุณภาพดิน น้ํา อากาศ 
 4.3 ด%านเศรษฐกิจ 
                4.3.1 สภาพป7ญหา 
  (1) รายไดนอยกว)ารายจ)าย 
  (2) ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
  (3) ความลมเหลวในการจัดการกลุ)ม ความไม)เขมแข็งของกลุ)มอาชีพต)างๆ 
  (4) ราคาผลผลิตตกตํ่า และขาดแหล)งจําหน)ายผลผลิต 
  (5) ปHจจัยการผลิตมีราคาสูง 
  (6) ขาดความรูในการประกอบอาชีพเสริม 
                4.3.2 ความต%องการของประชาชน 
  (1) ฝXกอบรมใหความรูในดานการประกอบอาชีพ 
  (2) ส)งเสริมการประกอบอาชีพเสริมสรางรายได 
  (3) จัดต้ัง สนับสนุนและพัฒนากลุ)มอาชีพ 
  (4) ส)งเสริมการลงทุนในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  (5) สนับสนุนเงินทุนและวัสดุอุปกรณ7ใหกับกลุ)มอาชีพ 
 4.4 ด%านสาธารณสุขและอนามัย 
       4.4.1 สภาพป7ญหา 
  (1) ปHญหาการบริการสาธารณสุขไม)ท่ัวถึง 
  (2) การแพร)ระบาดของโรค เช)น ไขเลือดออก 
  (3) อัตราการเพ่ิมข้ึนของผูปYวยโรคเอดส7 
  (4) ประชาชนยังขาดความรูในดานการดูแลสุขภาพอนามัยเบ้ืองตน สําหรับตนเองและคนใน
ครอบครัว 
  (5) ขาดแคลนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ7ในการดําเนินงานของกลุ)มอาสาสมัครสาธารณสุข 
  (6) ขาดโอกาสในการพัฒนาความรูของกลุ)มอาสาสมัครสาธารณสุข 

/4.4.2 ความ... 
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                 4.4.2 ความต%องการของประชาชน 
  (1) ปUองกันและควบคุมการแพร)ระบาดของโรคไขเลือดออก กําจัดลูกน้ํายุงลาย 
  (2) ส)งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในดานการส)งเสริมสุขภาพ 
  (3) เผยแพร) รณรงค7ใหความรูดานสาธารณสุขแก)ประชาชน 
  (4) สนับสนุนแผนงานของกลุ)มอาสาสมัครสาธารณสุข 
  (5) ส)งเสริมการปUองกันโรคพิษสุนัขบา 
 4.5 ด%านสังคม 
  4.5.1 สภาพป7ญหา 
  (1) การแพร)ระบาดของยาเสพติด 
  (2) ปHญหาการลักขโมย ความไม)ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สิน 
  (3) ขาดการรวมตัวกันของคนในชุมชนท่ีเสียสละต)อประโยชน7ส)วนรวม 
  (4) ปHญหาผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูพิการ ยังไม)ไดรับการดูแลอย)างเหมาะสมและท่ัวถึง 
  (5) ความไม)เขมแข็ง ไม)พ่ึงตนเองของคนในชุมชน 
  (6) ขาดแคลนอุปกรณ7กีฬา วัสดุกีฬา งบประมาณสนับสนุนการจัดแข)งขันกีฬา 
  4.5.2 ความต%องการของประชาชน  
  (1) ปUองกันและแกไขปHญหายาเสพติด 
  (2) เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สิน 
  (3) ส)งเสริมการมีส)วนร)วมของประชาชนและสรางความเขมแข็งชุมชน 
  (4) สนับสนุนใหมีสถานท่ีออกกําลังกายและอุปกรณ7กีฬาและผูนําออกกําลังกาย 
  (5) สนับสนุนการจัดงานแข)งขันกีฬาตําบล 
 4.6 ด%านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.6.1 สภาพป7ญหา 
  (1) โรงเรียนในพ้ืนท่ียังขาดสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ7 
  (2) ขาดแคลนแหล)งเรียนรู เช)น ท่ีอ)านหนังสือพิมพ7ประจําหมู)บาน หองสมุด ฯลฯ 
  (3) ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กเรียนดีแต)ยากจน 
  (4) สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของศูนย7พัฒนาเด็กเล็กยังไม)ไดมาตรฐานพอ 
  4.6.2 ความต%องการของประชาชน 
  (1) สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนใหกับ ร.ร. , ศพด. และ กศน.ตําบล 
  (2) สนับสนุนทุนการศึกษา 
  (3) สนับสนุนหนังสือพิมพ7ใหกับท่ีอ)านหนังสือพิมพ7ประจําหมู)บาน 
  (4) ส)งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินต)างๆ 
 4.7 ด%านการบริหารจัดการองค1กร 
  4.7.1 สภาพป7ญหา 
  (1) บุคลากรในการปฏิบัติงานประจําไม)เพียงพอเนื่องจากงบประมาณจํากัด 
  (2) บุคลากรฝYายการเมืองบางส)วน ยังไม)ไดรับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรูในเรื่องบทบาท อํานาจ
หนาท่ี 
  (3) บุคลากรในการปฏิบัติงานประจํา ยังไม)ไดรับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรูในการปฏิบัติงาน 
  (4) ขาดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน และบุคลากรยังไม)มีความรู
ในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

/(5) การประชาสัมพันธ7... 
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  (5) การประชาสัมพันธ7ข)าวสารของหน)วยงานไม)ท่ัวถึง 
  (6) ประชาชนขาดความรูความเขาใจในเรื่องการกระจายอํานาจ 
  (7) อุปกรณ7สํานักงาน เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ยังไม)เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
  4.7.2 ความต%องการของประชาชน 
  (1) ส)งเสริมการฝXกอบรมใหแก)บุคลากรท้ังฝYายการเมืองและฝYายประจํา 
  (2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาและการบริการ 
  (3) ประชาสัมพันธ7ขอมูลข)าวสารของทองถ่ินใหประชาชนไดรับทราบอย)างท่ัวถึง 
  (4) ส)งเสริมใหประชาชนมีส)วนร)วมในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล 
  (5) จัดใหมีการบริการประชาชนนอกเวลาราชการและนอกสถานท่ี 
 
 
 

  อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) 
พ.ศ.2552 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของเทศบาลไวดังนี้ 
   มาตรา 50 ภายใตบังคับแห)งกฎหมาย เทศบาลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังต)อไปนี้ 

(1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
(2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูล 
(4) ปUองกันและระงับโรคติดต)อ 
(5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
(6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
(7) ส)งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปHญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(9) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเป=นหนาท่ีของเทศบาล 
มาตรา 51 ภายใตบังคับแห)งกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล  

ดังต)อไปนี้ 
(1) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
(2) ใหมีโรงฆ)าสัตว7 
(3) ใหมีตลาด ท)าเทียบเรือและท)าขาม 
(4) ใหมีสุสานและณาปนสถาน 
(5) บํารุงและส)งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(6) ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ7รักษาคนเจ็บไข 
(7) ใหมีและบํารุงการไฟฟUาหรือแสงสว)างโดยวิธีอ่ืน 
(8) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
(9) เทศพาณิชย7 

/อํานาจ... 
 
 

5. ภารกิจ อํานาจหน%าท่ีของเทศบาล 
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อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก)องค7กรปกครอง 

ส)วนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มีดังนี้ 
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
(2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา 
(3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ท)าเทียบเรือ ท)าขามและท่ีจอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการก)อสรางอ่ืนๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส)งเสริม การฝXกและประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย7และการส)งเสริมการลงทุน 
(8) การส)งเสริมการท)องเท่ียว 
(9) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห7 และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปHญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(12) การปรับปรุงแหล)งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู)อาศัย 
(13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีผักผ)อนหย)อนใจ 
(14) การส)งเสริมกีฬา 
(15) การส)งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16) ส)งเสริมการมีส)วนร)วมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
(17) การรักษาความสะอาดและความเป=นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
(20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและณาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว7 
(22) การรักษาความปลอดภัย ความเป=นระเบียบเรียบรอยและการอนามัย โรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
(23) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชน7จากปYาไม ท่ีดิน  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(24) การผังเมือง 
(25) การขนส)งและการวิศวกรรมจราจร 
(26) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(27) การควบคุมอาคาร 
(28) การปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(29) การรักษาความสงบเรียบรอย การส)งเสริมและสนับสนุนการปUองกันและรักษาความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สิน 
(30) กิจการอ่ืนใดท่ีเป=นประโยชน7ของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

/จากภารกิจ... 
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จากภารกิจ อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลขางตน สามารถกําหนดใหตรงกับสภาพปHญหา 

ของเทศบาลตําบลเนินฆอ ไดดังนี้ 
  5.1 ด%านโครงสร%างพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวข%อง ดังนี้ 
  (1) ใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา 
  (2) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
  (3) ใหมีและบํารุงการไฟฟUาหรือแสงสว)างโดยวิธีอ่ืน 
  (4) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
  (5) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา 
  (6) การสาธารณูปโภคและการก)อสรางอ่ืนๆ 
  (7) การสาธารณูปการ 
  (8) การผังเมือง 
  5.2 ด%านการสBงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวข%อง ดังนี้ 
  (1) ปUองกันและระงับโรคติดต)อ 
  (2) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
  (3) ส)งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
  (4) บํารุงและส)งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
  (5) ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ7รักษาคนเจ็บไข 
  (6) การส)งเสริม การฝXกและประกอบอาชีพ 
  (7) การจัดการศึกษา 
  (8) การสังคมสงเคราะห7 และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 
  (9) การปรับปรุงแหล)งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู)อาศัย 
  (10) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ)อนหย)อนใจ 
  (11) การส)งเสริมกีฬา 
  (12) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
  (13) ส)งเสริมการมีส)วนร)วมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
  5.3 ด%านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร%อย มีภารกิจท่ีเก่ียวข%อง 
ดังนี้ 
  (1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
  (2) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
  (3) การรักษาความสะอาดและความเป=นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
  (4) การจัดใหมีและควบคุมการฆ)าสัตว7 
  (5) การควบคุมการเลี้ยงสัตว7 
  (6) การจัดใหมีและควบคุมการฆ)าสัตว7 
  (7) การรักษาความปลอดภัย ความเป=นระเบียบเรียบรอยและการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอ่ืนๆ 
  (8) การควบคุมอาคาร 
  (9) การขนส)งและการวิศวกรรมจราจร 
  (10) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
  (11) การปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (12) ใหมีโรงฆ)าสัตว7 

/(13)ใหมี... 
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  (13) ใหมีตลาด ท)าเทียบเรือและท)าขาม 
  (14) ใหมีสุสานและณาปนสถาน 
  (15) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ท)าเทียบเรือ ท)าขามและท่ีจอดรถ 
  5.4 ด%านการวางแผน การสBงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
มีภารกิจท่ีเก่ียวข%อง ดังนี้ 
  (1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
  (2) เทศพาณิชย7 
  (3) การพาณิชย7และการส)งเสริมการลงทุน 
  (4) การส)งเสริมการท)องเท่ียว 
  (5) การส)งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  5.5 ด%านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล%อม มีภารกิจท่ีเก่ียวข%อง ดังนี้ 
  (1) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
  (2) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
  (3) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชน7จากปYาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
  5.6 ด%านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป7ญญาท%องถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวข%อง 
ดังนี้ 
  (1) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปHญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
  5.7 ด%านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสBวนราชการและองค1กร
ปกครองสBวนท%องถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวข%อง ดังนี้ 
  (1) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเป=นหนาท่ีของเทศบาล 
  (2) กิจการอ่ืนใดท่ีเป=นประโยชน7ของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
 
 

 เทศบาลเนินฆอ วิเคราะห7แลวพิจารณาเห็นว)าภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีตองดําเนินการ ไดแก) 
  ภารกิจหลัก 

(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
(2) ใหมีและบํารุงทางบกทางน้ําและทางระบายน้ํา 
(3) การรักษาความสะอาดและความเป=นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(4) การปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) การจัดการศึกษา 
(6) การสังคมสงเคราะห7 และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
(7) การส)งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(8) ปUองกันและระงับโรคติดต)อ 
(9) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
(10) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การส)งเสริมและสนับสนุนการปUองกันและรักษา 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สิน 
/ภารกิจรอง... 

6.  ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีเทศบาลจะดําเนินการ 
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  ภารกิจรอง 

(1) การสาธารณูปโภคสาธารณูปการและการก)อสรางอ่ืนๆ 
(2) การผังเมือง 
(3) ใหมีและบํารุงการไฟฟUาหรือแสงสว)างโดยวิธีอ่ืน 
(4) การควบคุมอาคาร 
(5) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ท)าเทียบเรือ ท)าขามและท่ีจอดรถ 
(6) การส)งเสริม การฝXกอบรมและประกอบอาชีพ 
(7) การส)งเสริมกีฬา 
(8) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
(9) บํารุงและส)งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(10) ส)งเสริมการมีส)วนร)วมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
(11) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเป=นหนาท่ีของเทศบาล 

 
 
 
 ตามกรอบโครงสรางท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง (ก.ท.จ.) ไดวางหลักเกณฑ7ท่ีกําหนดไว 
จึงกําหนดโครงสรางการแบ)งส)วนราชการออกเป=น 1 สํานัก 4 กอง ดังนี้ 

1. สํานักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช)าง 
4. กองการศึกษา 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เทศบาลตําบลเนินฆอไดกําหนดกรอบอัตรากําลังเดิมไวท้ังสิ้น 49 อัตรา แยกเป=น พนักงานเทศบาล 
32 อัตรา พนักงานครูเทศบาล 2 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ 10 อัตรา พนักงานจางท่ัวไป 5 อัตรา 
แต)เนื่องจากท่ีผ)านมาเทศบาลตําบลเนินฆอ มีภารกิจและปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหจํานวนบุคลากรไม)เพียงพอ 
ต)อการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุล)วงไดอย)างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับภาระค)าใชจ)ายดานการบริหารงานบุคคล 
ท่ีเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากการปรับเพ่ิมค)าตอบแทน ดังนั้น เพ่ือแกไขปHญหาการบริหารงานภายใน จึงมีความจําเป=น 
ท่ีตองกําหนดตําแหน)ง ยุบเลิกตําแหน)ง การปรับปรุงการกําหนดตําแหน)ง การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหน)ง ดังนี้ 

1. กําหนดตําแหนBง 

 - ไม)มี -  

2.ยุบเลิกตําแหนBง 

2.1 พนัก งาน เทศบาล  ตํ าแหน) ง เ จ าพนัก งานปUอง กันและบรร เทาสาธารณภัย  (ปง . /ชง . ) 
เลขท่ีตําแหน)ง 49-2-01-4805-001 งานปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล ในป�งบประมาณ 
2559 เนื่องจากผูครองตําแหน)งดังกล)าว คือ นายยิ่งยศ จันธิมา ไดโอนยายไปสังกัด เทศบาลตําบลบานหลวง 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม) ต้ังแต)วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 บัดนี้กรอบว)าง จึงขอยุบเพ่ือลดภาระค)าใชจ)าย
ดานการบริหารงานบุคคล 

 

 

7.  สรุปป7ญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาํบลเนินฆ%อ 
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2 .2 พนักงานเทศบาล ตําแหน) ง เจ าพนัก งานการ เ งินและบัญชี  (ปง . /ชง . )  เลข ท่ี ตํ าแหน) ง 
49-2-04-4201-002 งานการเงินและบัญชี กองคลัง ในป�งบประมาณ 2559 เนื่องจากผูครองตําแหน)งดังกล)าว 
คือ นางสาวอําไพ พรหมอุดม  ไดโอนยายไปสังกัด องค7การบริหารส)วนตําบลดงเหนือ อําเภอบานม)วง 
จังหวัดสกลนคร ต้ังแต)วันท่ี 2 ตุลาคม 2558 บัดนี้กรอบว)าง จึงขอยุบเพ่ือลดภาระค)าใชจ)ายดานการบริหารงาน
บุคคล 

2 . 3  พนั ก ง าน เทศบาล  ตํ าแหน) ง เ จ าพนั ก ง านจั ด เ ก็ บ ร า ย ไ ด  ( ป ง . / ช ง . )  เ ล ข ท่ี ตํ า แหน) ง 
49-2-04-4204-001 งานจัดเก็บและพัฒนารายได กองคลัง ในป�งบประมาณ 2559 เนื่องจากผูครองตําแหน)ง
ดังกล)าว คือ นางสาวสุประวีณ7 สิงนวน ไดโอนยายไปสังกัด เทศบาลตําบลง้ิวด)อน อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
ต้ังแต)วันท่ี 14 ธันวาคม 2558 บัดนี้กรอบว)าง จึงขอยุบเพ่ือลดภาระค)าใชจ)ายดานการบริหารงานบุคคล 

2.4 พนักงานเทศบาล ตําแหน)งเจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) เลขท่ีตําแหน)ง 49-2-04-4203-001 
งานพัสดุและทรัพย7สิน กองคลัง ในป�งบประมาณ 2559 เนื่องจากกรอบว)าง จึงขอยุบเพ่ือลดภาระค)าใชจ)ายดาน
การบริหารงานบุคคล 

3. ปรับปรุงการกําหนดตําแหนBง  

- ไม)มี – 

4. เปล่ียนแปลงเก่ียวกับตําแหนBง 

 - ไมBมี -  

เม่ือไดดําเนินการดังกล)าวขางตนแลว แผนอัตรากําลัง 3 ป� (รอบป�งบประมาณ 2558-2560) จะมีภาระ
ค)าใชจ)ายดานการบริหารงานบุคคลและการกําหนดกรอบอัตรากําลังได ดังนี้ 

- ป�งบประมาณ 2558 มีภาระค)าใชจ)ายดานการบริหารงานบุคคลเป=น 38.52 % ของงบประมาณ
รายจ)ายประจํ าป�  โดยกําหนดอัตรากําลังไว ท้ั งสิ้น  49 อัตรา แยกเป=น พนักงานเทศบาล 32 อัตรา 
พนักงานครูเทบาล 2 อัตรา พนักงานจางตามภารภิจ 10 อัตรา พนักงานจางท่ัวไป 5 อัตรา   

- ป�งบประมาณ 2559 มีภาระค)าใชจ)ายดานการบริหารงานบุคคลเป=น 39.67 % ของงบประมาณ
รายจ)ายประจําป� โดยกําหนดอัตรากําลังไวท้ังสิ้น 45 อัตรา แยกเป=น พนักงานเทศบาล 28 อัตรา พนักงานครู
เทศบาล 2 อัตรา พนักงานจางตามภารภิจ 10 อัตรา พนักงานจางท่ัวไป 5 อัตรา   

- ป�งบประมาณ 2560 มีภาระค)าใชจ)ายดานการบริหารงานบุคคลเป=น 39.03 % ของงบประมาณ
รายจ)ายประจําป� โดยกําหนดอัตรากําลังไวท้ังสิ้น 45 อัตรา แยกเป=น พนักงานเทศบาล 28 อัตรา พนักงานครู 
เทบาล 2 อัตรา พนักงานจางตามภารภิจ 10 อัตรา พนักงานจางท่ัวไป 5 อัตรา   
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 จากสภาพปHญหาของเทศบาลตําบลเนินฆอดังกล)าว เทศบาลตําบลเนินฆอ มีภารกิจ อํานาจหนาท่ีท่ีจะตอง
ดําเนินการแกไขปHญหาดังกล)าวภายใตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก)องค7กร
ปกครองส)วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยมีการกําหนดโครงสรางส)วนราชการ  ดังนี้ 
 

 8.1  เพ่ือใหการดําเนินการ ตามภารกิจ และอํานาจหนาท่ีประสบผลสําเร็จ และเกิดประโยชน7อันสูงสุดต)อ
ทองถ่ินและประชาชนภายในเขตเทศบาล เทศบาลตําบลเนินฆอ จึงกําหนดโครงสรางและแบ)งส)วนราชการ 
ออกเป=น  1 สํานัก 4  กอง  คือ   

8.1.1  สํานักปลัดเทศบาล 
 

โครงสร%างตามแผนอัตรากําลังป7จจุบัน โครงสร%างตามแผนอัตรากําลังใหมB หมายเหตุ 
1. สํานักปลัดเทศบาล 
1.1 ฝGายอํานวยการ   
1.1.1 งานธุรการ    
1.1.2 งานการเจาหนาท่ี 
1.1.3 งานส)งเสรมิการท)องเท่ียว 
1.1.4 งานปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.1.5 งานรักษาความสงบ เรยีบรอยและความ 
         มั่นคง 
1.1.6 งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
1.1.7 งานแผนและงบประมาณ 
1.1.8 งานนิติการ 
1.1.9 งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร7 
1.1.10 งานประชาสมัพันธ7 
1.1.11 งานส)งเสริมการเกษตร 
 

1. สํานักปลัดเทศบาล 
1.1 ฝGายอํานวยการ   
1.1.1 งานธุรการ    
1.1.2 งานการเจาหนาท่ี 
1.1.3 งานส)งเสรมิการท)องเท่ียว 
1.1.4 งานปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.1.5 งานรักษาความสงบ เรยีบรอยและความ 
         มั่นคง 
1.1.6 งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
1.1.7 งานแผนและงบประมาณ 
1.1.8 งานนิติการ 
1.1.9 งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร7 
1.1.10 งานประชาสมัพันธ7 
1.1.11 งานส)งเสริมการเกษตร 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.1.2 กองคลัง 
 

โครงสร%างตามแผนอัตรากําลังป7จจุบัน โครงสร%างตามแผนอัตรากําลังใหมB หมายเหตุ 
2. กองคลัง 
2.1 ฝGายบริหารงานคลัง  
2.1.1 งานธุรการ   
2.1.2 งานการเงินและบัญชี 
2.1.3 งานผลประโยชน7และกิจการพาณิชย7 
 
2.2 ฝGายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย1สิน 
2.2.1 งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย7สิน 
2.2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
2.2.3 งานพัสดุและทรัพย7สิน 

2. กองคลัง 
2.1 ฝGายบริหารงานคลัง  
2.1.1 งานธุรการ   
2.1.2 งานการเงินและบัญชี 
2.1.3 งานผลประโยชน7และกิจการพาณิชย7 
 
2.2 ฝGายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย1สิน 
2.2.1 งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย7สิน 
2.2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
2.2.3 งานพัสดุและทรัพย7สิน 
 

 

 
/8.1.3 กองช)าง... 

8.  โครงสร%างการกําหนดสBวนราชการ 
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8.1.3  กองชBาง   

 

โครงสร%างตามแผนอัตรากําลังป7จจุบัน โครงสร%างตามแผนอัตรากําลังใหมB หมายเหตุ 
3. กองชBาง 
3.1 ฝGายการโยธา  
3.1.1 งานธุรการ 
3.1.2 งานวิศวกรรมและควบคุมอาคาร 
3.1.3 งานผังเมือง 
3.1.4 งานสาธารณปูโภค 
3.1.5 งานสวนสาธารณะ 
3.1.6 งานศูนย7เครื่องจักรกล 
3.1.7 งานจัดสถานท่ีและการไฟฟUาสาธารณะ 
 

3. กองชBาง 
3.1 ฝGายการโยธา  
3.1.1 งานธุรการ 
3.1.2 งานวิศวกรรมและควบคุมอาคาร 
3.1.3 งานผังเมือง 
3.1.4 งานสาธารณปูโภค 
3.1.5 งานสวนสาธารณะ 
3.1.6 งานศูนย7เครื่องจักรกล 
3.1.7 งานจัดสถานท่ีและการไฟฟUาสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.1.5 กองการศึกษา 
 

โครงสร%างตามแผนอัตรากําลังป7จจุบัน โครงสร%างตามแผนอัตรากําลังใหมB หมายเหตุ 
5. กองการศึกษา 
5.1 ฝGายบริหารการศึกษา    
5.1.1 งานธุรการ 
5.1.2 งานการศึกษาปฐมวัย 
5.1.3 งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน และกีฬา 
5.1.4 งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ี
5.1.5 งานสวัสดิการสังคม 
5.1.6 งานพัฒนาชุมชน 
5.1.7 งานส)งเสรมิการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
         และการศึกษาตามอัธยาศัย 

5. กองการศึกษา 
5.1 ฝGายบริหารการศึกษา    
5.1.1 งานธุรการ 
5.1.2 งานการศึกษาปฐมวัย 
5.1.3 งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน และกีฬา 
5.1.4 งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ี
5.1.5 งานสวัสดิการสังคม 
5.1.6 งานพัฒนาชุมชน 
5.1.7 งานส)งเสรมิการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
         และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 
8.1.4 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล%อม 
 

โครงสร%างตามแผนอัตรากําลังป7จจุบัน โครงสร%างตามแผนอัตรากําลังใหมB หมายเหตุ 
4.กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล%อม 
4.1 ฝGายบริหารงานสาธารณสขุ        
4.1.1 งานธุรการ 
4.1.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 
4.1.3 งานรักษาความสะอาด 
4.1.4 งานบริการสาธารณสุข 
4.1.5 งานส)งเสรมิสุขภาพ 
4.1.6 งานปUองกันและควบคุมโรคติดต)อ 
 

4.กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล%อม 
4.1 ฝGายบริหารงานสาธารณสขุ        
4.1.1 งานธุรการ 
4.1.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 
4.1.3 งานรักษาความสะอาด 
4.1.4 งานบริการสาธารณสุข 
4.1.5 งานส)งเสรมิสุขภาพ 
4.1.6 งานปUองกันและควบคุมโรคติดต)อ 

 

 

8.2  เพ่ือใหเทศบาลตําบลเนินฆอ  ไดทําการวิเคราะห7ภารกิจและปริมาณงาน และไดจัดทํากรอบโครงสราง
อัตรากําลังใหม)แลว ทําการวิเคราะห7เพ่ือประมาณการการใชอัตรากําลังขาราชการ พนักงานส)วนทองถ่ินและลูกจาง 
ในอนาคตว)าในระยะเวลา 3 ป� ต)อไปขางหนาจะมีการใชจํานวนขาราชการ พนักงานส)วนทองถ่ินและลูกจางจํานวน
เท)าใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือใหคุมค)าต)อการใชจ)ายงบประมาณของเทศบาล 
ตําบลเนินฆอดวย ท้ังนี้ เพ่ือใหสามารถบริหารงานเป=นไปอย)างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะห7
ตําแหน)งมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป� ดังนี้   
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1.  หลักการและเหตุผล  

 1.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2545  ข,อ 299 กําหนดให, เทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู, ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให,ปฏิบัติหน,าท่ีราชการ 
ในตําแหน8งนั้นได,อย8างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการศึกษาวิเคราะห ถึงความจําเป>นท่ีจะต,องพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ตําแหน8งต8าง ๆ ท้ังในฐานะตัวบุคคล และฐานะตําแหน8งตามท่ีกําหนดในส8วนราชการตามแผนอัตรากําลังของ
เทศบาล ตลอดท้ังความจําเป>นในด,านความรู,ความสามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด,านความรู,ความสามารถและ
ทักษะของงานในแต8ละตําแหน8ง ด,านการบริหาร และด,านคุณธรรมและจริยธรรม โดยให,เทศบาลจัดทําแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล เพ่ือใช,ในการพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(ก.ท.จ.)ท้ังนี้ให,เป>นไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด 

 1.2  จากหลักการและเหตุผลดังกล8าว เทศบาลตําบลเนินฆ,อ จึงได,จัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ,าง 3 ปF สําหรับปFงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ข้ึน   

2. เป�าหมายการพัฒนา 

  เทศบาลต,องการให,มีการพัฒนา ท่ีครอบคลุมพนักงานเทศบาลและลูกจ,างทุกคน และตําแหน8งตามแผน
อัตรากําลังของเทศบาลทุกตําแหน8ง โดยกําหนดให,พนักงานเทศบาลและลูกจ,างต,องได,รับการพัฒนาทุกตําแหน8ง
ภายในระยะเวลา 3 ปF ของแผนพัฒนาบุคลากร ท้ัง 5 ด,าน ได,แก8 
 2.1 ด,านความรู,ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ได,แก8 ความรู,ท่ีเก่ียวข,องกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป เช8น สถานท่ี 
โครงสร,างของงาน นโยบายต8าง ๆ  
 2.2 ด,านความรู,และทักษะเฉพาะของงานในแต8ละตําแหน8ง ได,แก8 ความรู,ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของตําแหน8งหนึ่งตําแหน8งใดโดยเฉพาะ เช8น งานฝLกอบรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด,านช8าง 
 2.3 ด,านการบริหาร ได,แก8 รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริหารคน เช8น ในเรื่องการ
วางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 
 2.4 ด,านคุณสมบัติส8วนตัว ได,แก8 การช8วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี ส8งเสริมให,สามารถปฏิบัติร8วมกับบุคคลอ่ืน
ได,อย8างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช8น มนุษยสัมพันธ การทํางาน การสื่อความหมาย การเสริมสร,างสุขภาพ
อนามัย 
  2.5 ด,านคุณธรรม จริยธรรม ได,แก8 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช8น จริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย8างมีความสุข 

3. หลกัสูตรการพัฒนา 
 สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ,าง แต8ละตําแหน8งต,องได,รับการพัฒนาอย8างน,อยในหลักสูตรหนึ่งหรือ
หลายหลักสูตร ดังนี้ 

3.1 หลักสูตรความรู,พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
3.2 หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน,าท่ีรับผิดชอบ 

/3.3 หลักสูตรความรู,... 
 

 

12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานและพนักงานจ�างของเทศบาล 
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3.3 หลักสูตรความรู,และทักษะเฉพาะของงานในแต8ละตําแหน8ง 
3.4 หลักสูตรด,านการบริหาร 
3.5 หลักสูตรด,านคุณธรรมและจริยธรรม 

 

4. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 

  ได,กําหนดวิธีการพัฒนา โดยสํานักงาน ก.ท. สํานักงาน ก.ท.จ. เทศบาลต,นสังกัด หรือสํานักงาน ก.ท.
ร8วมกับเทศบาลต,นสังกัด หรือเทศบาลต,นสังกัดร8วมกับสํานักงาน ก.ท.จ. หรือส8วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข,องเป>นผู,จัด  
ตามความจําเป>นและเหมาะสม  ดังนี้ 

4.1 การปฐมนิเทศ 
4.2 การฝLกอบรม 
4.3 การศึกษา หรือดูงาน 
4.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
4.5 การสอนงาน การให,คําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 

  ระยะเวลาดําเนินการพัฒนา ได,กําหนดตามแผนพัฒนาบุคลากรของกรมส8งเสริมการปกครองท,องถ่ิน  
ตามสํานักงาน ก.ท.จ. กําหนดหลักสูตร หน8วยราชการอ่ืนท่ีกําหนดหลักสูตร และเทศบาลต,นสังกัดเป>นผู,จัด
โครงการ ประจําปFงบประมาณ 2558 – 2560    

5.  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 

  เทศบาลตําบลเนินฆ,อ ได,ต้ังงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรไว,ตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปF และ
แผนพัฒนาเทศบาล 1 ปF ประจําปFงบประมาณ 2558 – 2560  

6.   การติดตามและประเมินผล 

  เทศบาลตําบลเนินฆ,อจะแต8งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพ่ือให,มีระบบการตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ,าง ให,ทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา ความรู, 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู,เข,ารับการพัฒนา  

  
 
 
  

    
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส8วนท,องถ่ิน (ก.ถ.) ได,กําหนด 

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข,าราชการ พนักงาน และลูกจ,างขององค กรปกครองส8วนท,องถ่ิน ซ่ึงได,
ประมวลข้ึนจากข,อเสนอแนะของผู,บริหารท,องถ่ิน สมาชิกสภาท,องถ่ิน ข,าราชการหรือพนักงานส8วนท,องถ่ิน ลูกจ,าง
ในองค กรปกครองส8วนท,องถ่ิน และประชาชนผู,รับบริการจากองค กรปกครองส8วนท,องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือให,เป>นหลักการและแนวทางปฏิบัติให,ข,าราชการหรือพนักงานส8วนท,องถ่ินและลูกจ,างขององค กรปกครองส8วน
ท,องถ่ินโดยท่ัวไปใช,ยึดถือปฏิบัติเป>นเครื่องกํากับความประพฤติและเทศบาลตําบลเนินฆ,อได,จัดทําประกาศ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไปแล,ว นั้น 

/ เพ่ือให,มาตรฐานคุณธรรม... 
 
 

13.  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจ�างของเทศบาล 
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  เพ่ือให,มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมมีความสมบูรณ และมีความเป>นไปได,ในแนวทางปฏิบัติ
มากข้ึน จึงได,จัดทําประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ,างของ
เทศบาลตําบลเนินฆ,อ เพ่ือยึดถือเป>นแนวทางสําหรับประพฤติตนและเป>นหลักการในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. พึงดํารงตนให,ต้ังม่ันอยู8ในศีลธรรม ปฏิบัติหน,าท่ีด,วยความซ่ือสัตย  สุจริต เสียสละและมีความ
รับผิดชอบ 
  2. พึงปฏิบัติหน,าท่ีอย8างเปOดเผย โปร8งใส พร,อมให,ตรวจสอบ 
  3. พึงให,บริการด,วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน ของ
เทศบาลและประชาชนเป>นหลัก 
  4. พึงปฏิบัติหน,าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานและใช,ทรัพยากรอย8างคุ,มค8า 
  5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู, ความสามารถ และตนเองให,ทันสมัยอยู8เสมอ 
  6. พึงวางตัวเป>นกลางทางการเมือง 
    7. พึงวางตนให,เหมาะสมกับกาลเทศะ เหมาะสม มีวินัย โดยคํานึงถึงเกียรติยศ และศักด์ิศรีของ
ตําแหน8งท่ีตนดํารงอยู8 
  8. พึงยกย8องส8งเสริมคนดี ไม8ส8งเสริมคนไม8ดีให,มีอํานาจ และไม8ช8วยเหลือเก้ือกูล            
ผู,กระทําความผิด 
  9. พึงปฏิบัติงานโดยให,ความร8วมมือการประสานงานกับส8วนราชการภายในเทศบาลและ 
ส8วนราชการอ่ืน หรือองค กรเอกชนและประชาชนเพ่ือสร,างพลังแผ8นดินในการแก,ไขปRญหาต8างๆ 
    10. พึงเสริมสร,างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงานร8วมกัน สร,างทีมงานและช8วยเหลือเก้ือกูลกัน
ในการปฏิบัติงาน 
 

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