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1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทอง ถ่ิน (ก.กลาง)                     
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน                  
(ก.จังหวัด) กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นวา จะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการ
ใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและ
คุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระคาใชจายดานบุคคลของเทศบาลตําบลดงคอน โดยใหเทศบาลตําบลดงคอน 
จัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพื่อใชในการกําหนดตําแหนง โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) กําหนด 
  1.2 คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบ
ประกาศการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหเทศบาลตําบลดงคอน 
จัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยเสนอใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น            
(ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหเทศบาลตําบลดงคอน แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
อัตรากําลัง เพื่อวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจของเทศบาลตําบลดงคอน วิเคราะหความตองการกําลังคน 
วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนด
ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลดงคอน จึงไดจัดทาํแผนอัตรากําลัง 3 ป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ข้ึน  
 

  

1. หลักการและเหตุผล 
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  2.1 เพื่อให เทศบาลตําบลดงคอน มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่เหมาะสม                
ไมซ้ําซอน 
  2.2 เพ่ือใหเทศบาลตําบลดงคอน มีการกําหนดประเภทตําแหนง สายงาน การจัดอัตรากําลัง 
โครงสรางสวนราชการใหเหมาะสมกับภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลดงคอน ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  2.3 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกําหนด
ตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง วาถูกตองเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบของสวนราชการ
นั้นหรอืไม  
  2.4 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลดงคอน 
  2.5 เพื่อใหเทศบาลตําบลดงคอน สามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุแตงตั้งขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เพื่อใหการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลดงคอนเกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ 
ความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและ         
ยุบเลิกภารกิจหรือหนวยงานที่ไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถใหบริการสาธารณะ แกไขปญหา และ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
  2.6 เพื่อใหเทศบาลตําบลดงคอน สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

2. วัตถปุระสงค 
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  คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลดงคอน ซึ่งมีนายกเทศมนตรีตําบลดงคอน 
เปนประธาน ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการ เปนกรรมการ  หัวหนาสวนราชการที่รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ และขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินที่ไดรับมอบหมาย
ไมเกิน 2 คน เปนผูชวยเลขานุการ มีหนาที่จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเร่ือง
ตางๆ ดังตอไปนี้ 
  3.1 วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลดงคอน ตามกฎหมาย
จัดตั้งเทศบาล และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบริหาร และ           
สภาพปญหาในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลดงคอน เพ่ือใหการดําเนินการของเทศบาลตําบลดงคอน บรรลุผลตาม
พันธกิจที่ตั้งไว จึงจําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ตามหนวยงานตางๆ ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ 
โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณาวา ลักษณะงานในปจจุบันท่ีดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจ 
อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ จึงตองพิจารณาวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการเตรียมความพรอมในเร่ืองแผนอัตรากําลังคนใหสามารถรองรับสถานการณ
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
  3.2 การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของเทศบาลตําบลดงคอน จังหวัดชัยนาท          
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply pressure เปนการนําประเด็น
คาใชจายบุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตาง ๆ             
โดยในสวนนี้จะคํานึงถึง 
  3.3 3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ใหพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับชั้นงาน
ในแตละประเภท เพ่ือใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสุงสุด 
  3.3 3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถิ่น (ขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง) โดยหลักการแลว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้นในการ
กําหนดอัตรากําลังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินในแตละสวนราชการจะตองมกีารพิจารณาวาตําแหนงที่
กําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมหรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพื่อใหการทํางานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจายมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 
 
 

 
 

3. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
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  3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลเวลาที่ใชใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง         
โดยสมมติฐานท่ีวา งานใดที่ตองมีกระบวนการและเวลาท่ีใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากําลังคน
มากกวา อยางไรก็ดีในภาคราชการสวนทองถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคดานชาง หรืองานบริการบางประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได ดังนั้น การคาํนวณเวลาที่
ใชในกรณีของภาคราชการสวนทองถ่ินนั้นจึงทําไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) 
มากกวาจะเปนขอมูลที่ใชในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น 
กอนจะคํานวณเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วามีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวางานท่ีปฏิบัติอยูใน
ปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานหนวยงานอื่น ก็มีความจําเปนตองมาใชประกอบการพิจารณา
ดวย   
  3.5 การวิเคราะหผลงานท่ีผานมาเพื่อประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนการนํา
ผลลัพธที่พึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังที่ตอง
ใชสําหรับการสรางผลลัพธที่พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมติฐานที่วา หากผลงานที่ผานมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปจจุบันและในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจตองมีการพิจารณา
แนวทางในการกําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางาน
ตามภารกิจของสวนราชการและองคกรอยางสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผูมีสวนไดสวนเสียหรือนําประเด็นตางๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอย         
ใน 3 ประเด็นดังนี้ 
  3.6 3.6.1 เร่ืองพ้ืนท่ีและการจัดโครงสรางอาคาร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและการ
แบงงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หากกําหนดโครงสรางท่ีมาก
เกินไปจะทําใหเกิดตําแหนงงานขึ้นตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ทั่วไปในสวนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจําเปนตองทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละ          
สวนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
6         3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เน่ืองจากหลายๆ สวนราชการในปจจุบันมี
ขาราชการสูงอายุจํานวนมาก ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของขาราชการ ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงที่เหมาะสม         
ขึ้นทดแทนตําแหนงที่จะเกษียณอายุไป เปนตน 
        3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาที่ภายในสวน
ราชการและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสวนราชการนั้นๆ ผานการสงแบบถามหรือการสัมภาษณซึ่งมุมมองตางๆ   
อาจทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอ่ืนๆ กระบวนการนี้ เปน
กระบวนการนําขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานที่มีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจํานวน
กรอบอัตรากําลังของงานการเจาหนาที่ในเทศบาล ก. และงานการเจาหนาที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบคลายกัน โดยสมมติฐานที่วาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละองคกรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันได  
  3.8 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น         
ทุกคน โดยตองไดรบัการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
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  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังไมมุงเนนในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจํานวน
กรอบอัตรากําลังเปนสําคัญ แตมีจุดมุงหมายเพ่ือใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณากําหนดกรอบ
อัตรากําลังที่เปนระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณาการกําหนดตําแหนงที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกวาการเพิ่ม/ลดจํานวนตําแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนการใชจายแลว
พบวาการกําหนดกรอบตําแหนงในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกําหนดตําแหนงประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทํางาน        
ก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการวิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการอื่น          
ก็กําหนดตําแหนงในงานลักษณะนี้เปนตําแหนงประเภทวิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
กําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะงานน้ีเปนตําแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพ่ิมจํานวนตําแหนงของสวน
ราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Man Power Planning 
Framework) น้ีจะเปนแนวทางใหสวนราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอในการอธิบายเหตุผล
เชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมตามภารกิจของแตละสวนราชการ นอกจากนั้นการ
รวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะทําใหสวนราชการ สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในเร่ืองอ่ืนๆ เชน 
  - การใชขอมูลที่หลากหลายจะทําใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตองมี
การเกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน 
  - การจัดทํากระบวนการจรงิ (Work process) จะทําใหไดเวลามาตรฐานที่จะสามารถนําไปใช
วัดประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถนําผลการ
จัดทํากระบวนการและเวลามาตรฐานน้ีไปวิเคราะหเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer)  
อันจะนําไปสูการใชอัตรากําลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  - การเก็บขอมูลผลงาน จะทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซึ่งจะเปนประโยชน

ในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทํางาน เพ่ือรองรับภารกิจท่ีจะเพ่ิม/ลดลง
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เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาลตําบลดงคอน มีความครบถวน และสามารถ
ดําเนินการตามภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลดงคอนจึงได
ดําเนินการสํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพ้ืนที่ และความจําเปนพ้ืนฐานและความตองการของ
ประชาชนโดยแบงออกเปนดานตางๆ ปรากฏผลดังน้ี 

   ๔.๑ ปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน   
(๑) การคมนาคมขนสงระหวางหมูบานไมสะดวก 
(๒) ปญหาระบบการส่ือสารยังไมครอบคลุม 
(๓) ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 

   ๔.๒ ปญหาทางดานเศรษฐกิจ 
(๑) ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
(๒) ปญหาการวางงานและความยากจน 
(๓) ปญหาขาดเงนิทุนในการสงเสริมอาชีพ 
(๔) ไมมีตลาดกลางเพ่ือจําหนายแลกเปลี่ยนสินคา 
(๕) ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

และดานการการตลาด 

๔.๓ ปญหาทางดานสังคม 
(๑) ปญหาผูสูงอายุและผูพิการขาดคนดูแล 
(๒) ปญหาครอบครัวขาดความอบอุน 
(๓) ปญหายาเสพติดยังมีการแพรระบาดของยาเสพติด 
(๔) ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(๕) ปญหาการขาดสถานที่พักผอนหยอนใจ 
(๖) ปญหาขาดสนามกีฬา ลานกีฬา สําหรับออกกําลังกาย 
(๗) การบริการสาธารณะตางๆ  ยังมีไมทั่วถึงและไมเพียงพอ 

    ๔.๔ ปญหาดานการเมืองและบริหาร 
(๑) ปญหาการจัดเก็บรายได 
(๒) ปญหาการบริการชุมชนทองถิ่น 
(๓) ปญหาดานการเมืองการปกครอง 
(๔) ปญหาการบริหารงานในเทศบาล 
(๕) ประชาชนสวนใหญไมมีความรูเร่ืองการเมืองการบริหาร 
(๖) การประชาสัมพันธดานขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ ยังไมทั่วถึง 
(๗) บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีมีจํานวนนอย 

 

 

 

 

 

 

4. สภาพปญหา ความตองการของประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลดงคอน 
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    4.5 ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๑) ปญหาดินขาดคุณภาพและความอุดมสมบูรณ 
(๒) ปญหาสารพิษเจือปนในแหลงน้ํา 
(๓) ปญหาจากขยะมลูฝอยสิ่งปฏิกูล 
(๔) ปญหาลําน้ําธรรมชาติเนาเสีย 

(๕) ปญหาประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      ๔.6 ปญหาดานสาธารณสุข 
  (๑)  ปญหาโรคติดตอ 

(๒) ปญหาการสงเสริมสุขภาพ 
(๓) ปญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
(๔) ปญหาบุคลากรไมมีเครื่องมือเคร่ืองใชเพียงพอ 
(๕) ปญหาการชีวอนามัย 

 

  ๔.๗ ปญหาดานการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(๑) ปญหาการขาดวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน 
(๒) ปญหาการขาดทุนการศึกษาของนักเรียนยากจน 
(๓) ปญหาการเสรมิสรางคุณภาพเด็กนักเรียน 
(๔) ปญหาการขาดการศึกษาและการไมไดศึกษาตอ 
(๕) ปญหาการขาดความสนใจเขารวมกิจกรรมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีทองถิ่น ขาดการเขารวมประกอบกิจกรรมทางศาสนาและการบํารงุศาสนา 
(๖) ปญหาขาดการสงเสรมิภูมิปญญาทองถ่ิน 
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  เทศบาลตําบลดงคอน วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ออกเปน 7 ดาน ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และรวมกฎหมายอื่น ท้ังนี้ เพ่ือใหเทศบาลตําบลดงคอน                
มีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนอีกทั้งภารกิจ
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจกับแผนพัฒนาสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาทองถิ่น นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารสวนทองถิ่น โดยไดกําหนดยุทธศาสตรและ               
แนวทางการพัฒนา โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ในการดําเนินการตามภารกิจ 
ดังนี้ 
  5.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังน้ี 
   (1) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา  
   (2) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ  
   (3) การสาธารณูปการ  
   (4) การควบคุมอาคาร  

  5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
   (1) การจัดการศึกษา  
   (2) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  
         และผูดอยโอกาส  
   (3) จัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
   (4) จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศกึษา และการสงเสริมกีฬา 
   (5) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอยของบานเมือง 
   (6) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย และรกัษาความสะอาดของถนน  
        หรือทางเดนิและที่สาธารณะ 
   (7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
   (8) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและณาปนสถาน  

5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  
      มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

   (1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  
   (2) รักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา 
        ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   (3) การดูแลท่ีสาธารณะ 
   (4) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  5.4 ดานวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว  
        มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
   (1) บํารุงและสงเสรมิการทํามาหากินของราษฎร  
   (2) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ  
   (3) จัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว  
   (4) เทศพาณิชย  

5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลดงคอน 
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  5.5 ดานการบริการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
        มีภารกิจเกี่ยวของดังน้ี 
   (1) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน   
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  5.6 ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  
        มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
   (1) บํารุงรักษาศิลปะ จารตีประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  
        และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

  5.7 ดานการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ 
                          และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
   (1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง  
   (2) สงเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรภีาพของประชาชน   
   (3) สงเสริมการมสีวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น  
 

   
  แผนพัฒนาหาป พ.ศ. 2561 - 2565 
 

  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสังคม  

   แผนงาน 1.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ พิการ เด็ก เยาวชน ผูปวยเอดส
               และผูดอยโอกาส 
   แผนงาน 1.2 สงเสริมความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปลอดยาเสพติด 
   แผนงาน 1.3 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ 
   แผนงาน 1.4 สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ 

  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   แผนงาน 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
   แผนงาน 2.2 สงเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณทีองถ่ิน 

  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และโครงสรางพื้นฐาน 

   แผนงาน 3.1 พัฒนาเสนทางคมนาคมขนสง 
   แผนงาน 3.2 พัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค-บริโภคและการเกษตร 
   แผนงาน 3.3 พัฒนาและสงเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได 
   แผนงาน 3.4 สงเสริมและสนับสนุน ชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   แผนงาน 4.1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย 
   แผนงาน 4.2 การสงเสริมและอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

   แผนงาน 5.1 การสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน 
   แผนงาน 5.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพใหแกบุคลากรและหนวยงาน 
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  วิเคราะห (SWOT) จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
 

จุดแข็ง 
( Strengths ) 

จุดออน 
( Weaknesses ) 

1. มีแหลงน้ําในดานการเกษตรอุดมสมบูรณ           
(มีคลองชลประทานทั่วถึงและมีหนวยชลประทานอยู 
ในพื้นที่ ) 
2. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสมานฉันท 
ไมมีปญหาความแตกแยกทางความคดิ 
3. ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมสังคมเกษตร 
4. เปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุขาวที่สําคัญ 
5. ผูนําทองถิ่นและชุมชนมีความเขมแข็ง 
และมีศักยภาพในการพัฒนา 

 

1. ประชาชนขาดความกระตือรือรน 
และการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 
2. ประชาชนยังมีหนี้สินนอกระบบ 
3. การทําการเกษตรมีตนทุนการผลิตสูง 
มีการใชสารเคมีเปนจํานวนมาก 
4. เกิดปญหาการแพรระบาดของศัตรูพืช 
และดินเสื่อมคุณภาพ 
5. ประชาชนขาดความเขาใจในการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ยังมีการเผาถาน และการทํานา 
ปลูกขาวยังมีการเผาตอซังขาว 
6. ขาดการสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาส 
( Opportunities ) 

อุปสรรค 
( Threats ) 

1. มีการสงเสริมกิจกรรมตอตานยาเสพติดอยางเขมแข็ง 
2. นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการเกษตร 
โดยลดการใชสารเคมี 
3. ไมมีปญหาการเกิดอุทกภัยท่ีรายแรงในพ้ืนที่ 
4. มีคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไมมีโรงงานอุตสาหกรรม 
ในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
5. นโยบายของรัฐบาลสงเสริมใหจัดหาพลังงาน 
ทดแทนนํ้ามัน โดยการผลิตไบโอดีเซล 

1. มีการแพรระบาดของยาเสพติด  
2. ความตกต่ําของราคาสินคาเกษตร 
3. ปุยเคมีหาซื้องายและสะดวกกวาในการริเริ่ม 
จัดทําปุยชีวภาพ 
4. ปญหาเศรษฐกิจ คาครองชีพ และสินคาตางๆ  
มีราคาแพง 
5. สภาพภูมิอากาศผันผวน ตามสภาวะโลกรอน  
ทําใหเกิดโรคระบาดในพืชชนิดใหมๆ 
6.ปญหาในการผลิตพลังงานทดแทนที่มีตนทุน 
การผลิตสูง และความผันผวนของราคาพืชพลังงาน  
อาทิ ปาลมน้ํามัน สบูดํา 
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เทศบาลตําบลดงคอน นําภารกิจที่ได วิ เคราะหตามขอ 5 นํามากําหนดภารกิจหลัก           

และภารกิจรอง ซึ่งเทศบาลตําบลดงคอนวิเคราะหแลวพิจารณาเห็นวาภารกิจหลัก และภารกิจรอง        
ที่ตองดําเนินการดังนี้ 

ภารกิจหลัก  
(๑) การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(๒) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
(๓) การใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
(๔) การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(๕) การปองกันและระงับโรคติดตอ 
(๖) การใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
(๗) การใหราษฎรไดรบัการศึกษาอบรม 
(๘) การสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน  ผูสูงอายุผูพิการและผูดอยโอกาส 
(๙) การบํารุงศลิปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

 
  ภารกิจรอง 

(๑) การใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
(๒) การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถิ่น 
(๓) การสงเสริมและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว 
(๔) การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
(๕) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(๖) การใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 
(๗) การใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
(๘) การใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
(๙) การเทศพาณิชย 

 

 
 
 

จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน เทศบาลตําบลดงคอนเปนเทศบาลสามัญ ไดกําหนดโครงสราง

การแบงสวนราชการออกเปน ๑  สํานัก  ๒ กอง ไดแก สํานักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองชาง โดยกําหนดใหมีกรอบ

อัตรากําลังทั้งสิ้น 78 อัตรา พนักงานเทศบาล 22 อัตรา พนักงานครูเทศบาล 7 อัตรา พนักงานจาง 49 
เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาที่ในการแกไขปญหาตามความตองการของประชาชนและเทศบาล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
   

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีเทศบาลตําบลดงคอนจะดําเนินการ 

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
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จากสภาพปญหาของเทศบาลตําบลดงคอนดังกลาว เทศบาลมีภารกิจ อํานาจหนาที่ ที่จะตอง
ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496           
และฉบับแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้ 

8.1 โครงสรางสวนราชการ 
โครงสรางแผนอตัรากําลังปจจุบัน โครงสรางแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

1. สํานักปลัดเทศบาล 
ฝายอํานวยการ 

    ๑.๑ งานธุรการ 
    ๑.๒ งานการเจาหนาที่  
    ๑.๓ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๑.๔ งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
    ๑.๕ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ๑.๖ งานสวัสดิการสังคม 
    ๑.๗ งานพัฒนาชุมชน 
    ๑.๘ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
    1.9 งานแผนและงบประมาณ 
 

2. กองคลัง 
ฝายบรหิารงานคลัง 

   2.1 งานธุรการ 
   2.2 งานการเงินและบัญชี 
   2.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
   2.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
   2.5 งานพัสดุและทรัพยสิน 
 

  3  กองชาง 
ฝายการโยธา 

    ๓.๑  งานธุรการ  
    ๓.๒  งานวิศวกรรม  
    ๓.๓  งานผังเมือง 
    ๓.๔  งานสาธารณูปโภค  

1. สํานักปลัดเทศบาล 
ฝายอํานวยการ 

    ๑.๑ งานธุรการ 
    ๑.๒ งานการเจาหนาที่  
    ๑.๓ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๑.๔ งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
    ๑.๕ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ๑.๖ งานสวัสดิการสังคม 
    ๑.๗ งานพัฒนาชุมชน 
    ๑.๘ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
    1.9 งานแผนและงบประมาณ 
 

2. กองคลัง 
ฝายบรหิารงานคลัง 

   2.1 งานธุรการ 
   2.2 งานการเงินและบัญชี 
   2.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
   2.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
   2.5 งานพัสดุและทรัพยสิน 
 

  3  กองชาง 
ฝายการโยธา 

    ๓.๑  งานธุรการ  
    ๓.๒  งานวิศวกรรม  
    ๓.๓  งานผังเมือง 
    ๓.๔  งานสาธารณูปโภค  
 

 

 8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
 จากการวิเคราะหภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลดงคอนดังกลาวขางตน สามารถวิเคราะหการ
กําหนดตําแหนงและจํานวนบุคลากรใหแตละสวนราชการ เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจ ปริมาณงานและใหเกิด
คุมคาตอการใชจายงบประมาณดานบุคลากรของเทศบาล ทั้งนี้เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยนํามากําหนดเปนกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 - 2566 ไดดังนี้ 
 
 

8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
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เทศบาลตําบลดงคอน นําภารกิจที่ได วิ เคราะหตามขอ 5 นํามากําหนดภารกิจหลัก           

และภารกิจรอง ซึ่งเทศบาลตําบลดงคอนวิเคราะหแลวพิจารณาเห็นวาภารกิจหลัก และภารกิจรอง        
ที่ตองดําเนินการดังนี้ 

ภารกิจหลัก  
(๑) การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(๒) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
(๓) การใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
(๔) การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(๕) การปองกันและระงับโรคติดตอ 
(๖) การใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
(๗) การใหราษฎรไดรบัการศึกษาอบรม 
(๘) การสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน  ผูสูงอายุผูพิการและผูดอยโอกาส 
(๙) การบํารุงศลิปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

 
  ภารกิจรอง 

(๑) การใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
(๒) การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถิ่น 
(๓) การสงเสริมและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว 
(๔) การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
(๕) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(๖) การใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 
(๗) การใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
(๘) การใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
(๙) การเทศพาณิชย 

 

 
 
 

จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน เทศบาลตําบลดงคอนเปนเทศบาลสามัญ ไดกําหนดโครงสราง

การแบงสวนราชการออกเปน ๑  สํานัก  ๒ กอง ไดแก สํานักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองชาง โดยกําหนดใหมีกรอบ

อัตรากําลังทั้งสิ้น 78 อัตรา พนักงานเทศบาล 22 อัตรา พนักงานครูเทศบาล 7 อัตรา พนักงานจาง 49 
เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาที่ในการแกไขปญหาตามความตองการของประชาชนและเทศบาล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
   

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีเทศบาลตําบลดงคอนจะดําเนินการ 

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
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จากสภาพปญหาของเทศบาลตําบลดงคอนดังกลาว เทศบาลมีภารกิจ อํานาจหนาที่ ที่จะตอง
ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496           
และฉบับแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้ 

8.1 โครงสรางสวนราชการ 
โครงสรางแผนอตัรากําลังปจจุบัน โครงสรางแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

1. สํานักปลัดเทศบาล 
ฝายอํานวยการ 

    ๑.๑ งานธุรการ 
    ๑.๒ งานการเจาหนาที่  
    ๑.๓ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๑.๔ งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
    ๑.๕ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ๑.๖ งานสวัสดิการสังคม 
    ๑.๗ งานพัฒนาชุมชน 
    ๑.๘ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
    1.9 งานแผนและงบประมาณ 
 

2. กองคลัง 
ฝายบรหิารงานคลัง 

   2.1 งานธุรการ 
   2.2 งานการเงินและบัญชี 
   2.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
   2.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
   2.5 งานพัสดุและทรัพยสิน 
 

  3  กองชาง 
ฝายการโยธา 

    ๓.๑  งานธุรการ  
    ๓.๒  งานวิศวกรรม  
    ๓.๓  งานผังเมือง 
    ๓.๔  งานสาธารณูปโภค  

1. สํานักปลัดเทศบาล 
ฝายอํานวยการ 

    ๑.๑ งานธุรการ 
    ๑.๒ งานการเจาหนาที่  
    ๑.๓ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๑.๔ งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
    ๑.๕ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ๑.๖ งานสวัสดิการสังคม 
    ๑.๗ งานพัฒนาชุมชน 
    ๑.๘ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
    1.9 งานแผนและงบประมาณ 
 

2. กองคลัง 
ฝายบรหิารงานคลัง 

   2.1 งานธุรการ 
   2.2 งานการเงินและบัญชี 
   2.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
   2.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
   2.5 งานพัสดุและทรัพยสิน 
 

  3  กองชาง 
ฝายการโยธา 

    ๓.๑  งานธุรการ  
    ๓.๒  งานวิศวกรรม  
    ๓.๓  งานผังเมือง 
    ๓.๔  งานสาธารณูปโภค  
 

 

 8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
 จากการวิเคราะหภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลดงคอนดังกลาวขางตน สามารถวิเคราะหการ
กําหนดตําแหนงและจํานวนบุคลากรใหแตละสวนราชการ เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจ ปริมาณงานและใหเกิด
คุมคาตอการใชจายงบประมาณดานบุคลากรของเทศบาล ทั้งนี้เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยนํามากําหนดเปนกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 - 2566 ไดดังนี้ 
 
 

8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
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                                                                                        โครงสรางเทศบาลตําบลดงคอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)                                  ผูรับรอง   (ลงชื่อ)                                  ผูรับรอง   (ลงชื่อ)                                ผูอนุมัต ิ

        (นายรัฐประกิตจ วัชกิจเสถียร)                                                  (นายราเชน  กลิ่นหอมเชียง)                                                  (นายวันชัย  ยอดดําเนิน) 
           ทองถ่ินอําเภอสรรคบุรี                                                        ปลัดเทศบาลตําบลดงคอน                                                  นายกเทศมนตรีตําบลดงค 

 
 

10. แผนภมูิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) 

สํานักปลัดเทศบาล 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

ฝายอํานวยการ 
 1. งานธุรการ 
 2. งานการเจาหนาท่ี 
 3. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4. งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
 5. งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 6. งานสวัสดิการสังคม 
 7. งานพัฒนาชุมชน 
 8. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 9. งานแผนและงบประมาณ 

กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

ฝายบริหารงานคลัง 
1. งานธุรการ 
2. งานการเงนิและบัญชี 
3. งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
4. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
5. งานพัสดุและทรัพยสิน 
 

กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

ฝายการโยธา 
1. งานธุรการ 
2. งานวิศวกรรม 
3. งานผังเมือง 
4. งานสาธารณูปโภค 
   - งานไฟฟา 
   - งานประปา 
   - งานสวนสาธารณะ 
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           โครงสรางสํานกัปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     
 

ประเภท บริหารทองถ่ิน อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป 

ระดับ สูง กลาง ตน สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. 
จํานวน - - - - - 2 - - - 5 - 1 - 
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หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  *เจาพนักงานปองกันฯ ปง./ชง. (วาง) 
  *ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ (พภ.) (1) (วาง) 
  *พนักงานขับรถดับเพลิง (พภ.) (2) (วาง 2) 
  *พนักงานดับเพลิง (พท.) (8) 
 

 

- งานสาธารณสุข และส่ิงแวดลอม 
  *นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 
  *พนักงานขับรถยนตขยะ (พภ.) (2) (วาง 1) 
  *คนงานประจํารถขยะ (พท.) (6) (วาง 2) 
  *พนักงานสูบน้ํา (พท.) (2) 
  *คนสวน (พท.) (1)  
 

 

- งานสวัสดิการสังคม 
- งานพัฒนาชุมชน 
  *นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 
  *ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน (พภ.) (1) 

 

- งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  *นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 
  *ครู (7) 
  *ผูชวยนักสันทนาการ (พภ.) (1) 
  *ผูดูแลเด็ก (พภ.) (4) 
  *ผูดูแลเด็ก (พท.) (2) (วาง 2) 

- งานธุรการ 
  *เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง.  
  *ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (พภ.) (1) 
  *พนักงานขับรถยนต (พภ.) (2) 
  *พนักงานขับรถยนต (พท.) (2) (วาง 1) 
  *คนงาน (พท.) (4) 
  *นักการ (พท.) (1) 
 

- งานการเจาหนาที ่
  *นักทรพัยากรบุคคล ปก./ชก. 

หัวหนาฝายอํานวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

- งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
- งานแผนและงบประมาณ 
  *นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก./ชก. 
  *ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (พภ.) (1) (วาง) 
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โครงสรางกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
        

    
 
  

 
  

ประเภท บริหารทองถ่ิน อํานวยการ วชิาการ ทั่วไป ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป 

ระดับ สูง กลาง ตน สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. 
จํานวน - - - - - 1 - -  1 - 1 1 
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(ลงชื่อ)                                  ผูรับรอง   (ลงชื่อ)                                  ผูรับรอง   (ลงชื่อ)                                ผูอนุมัต ิ

        (นายรัฐประกิตจ วัชกิจเสถียร)                                                  (นายราเชน  กลิ่นหอมเชียง)                                                  (นายวันชัย  ยอดดําเนิน) 
                                                  นายกเทศมนตรีตําบลดงคอน 
           

ผูอํานวยการกองคลัง 
 (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

(วาง) 

- งานธุรการ  
  *ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (พภ.) (1) 

 

- งานการเงินและบัญชี 
  *นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.  
  *ผูชวยเจาพนักงานการเงินฯ (พภ.) (1) 
 

- งานพัสดแุละทรัพยสิน 
  *เจาพนักงานพัสด ุปง./ชง. 
  *ผูชวยเจาพนักงานพัสด ุ(พภ.) (1) 
 

- งานจัดเก็บและพัฒนารายได  
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  
  *เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง./ชง. 
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โครงสรางกองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
        

    
 
  

 
  

ประเภท บริหารทองถ่ิน อํานวยการ วชิาการ ทั่วไป ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป 

ระดับ สูง กลาง ตน สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. 
จํานวน - - - - - 2 - - - - - 2 1 
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ผูอํานวยการกองชาง 
 (นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

หัวหนาฝายการโยธา 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

- งานธุรการ  
  *เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. 
  *ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (พภ.) (1) 
  *พนักงานขับรถยนต (พท.) (1) 

 

- งานวิศวกรรม 
  *นายชางโยธา ปง./ชง.  
  *ผูชวยนายชางโยธา (พภ.) (1) 
 

- งานสาธารณปูโภค 
  *นายชางไฟฟา ปง./ชง. 
  *ผูชวยนายชางไฟฟา (พภ.) (1) 
  *พนักงานขับรถยนต (พท.) (1) 
 
 

- งานผังเมือง 
  *นายชางสํารวจ ปง./ชง. (วาง) 
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  กําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และพนักงานจาง ทุกประเภทตําแหนง 
ทุกสายงาน และทุกระดับ ใหไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม           
อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน และลูกจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
โดยจัดทําแผนพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนดมีระยะเวลา 3 ป สอดคลองกับระยะเวลา
ของแผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน และพนักงานจาง นอกจากจะพัฒนาดานความรู
ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และ
ดานคุณธรรมและจริยธรรมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด 
ประกอบดวย เชน การพัฒนาไปสู Thailand 4.0 ดังน้ัน เทศบาลตําบลดงคอนจึงจําเปนตองพัฒนาระบบราชการสวน
ทองถิ่นไปสูยุค 4.0 เชนกัน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสงเสริมการทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล          
เพื่อประโยชนสขุของประชาชนเปนหลัก กลาวคือ 

(1) เปนองคกรท่ีเปดกวางและเชื่อมโยงกัน ตองมีความเปดเผยโปรงใส ในการทํางาน โดยบุคคลภายนอก
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเขามาตรวจสอบการทํางาน
ไดตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอื่นๆ เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไดเขามามีสวนรวมและโอนถายภารกิจ
ท่ีภาครัฐไมควรดําเนินการเองออกไปใหแกภาคสวนอื่นๆ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ
ในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการทํางานในแนวระนาบในลักษณะของเครือขายมากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง 
ขณะเดียวกันก็ยังตองเชื่อมโยงการทํางานภายในภาครัฐดวยกันเองใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไมวาจะเปน
ราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นดวยกันเอง 

(2) ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตองทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา โดยตั้งคําถามกับตนเองเสมอวา 
ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไข ปญหาความตองการและตอบสนองความตองการของประชาชน โดยไมตองรอให
ประชาชนเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งใชประโยชนจาก
ขอมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความตองการของประชาชน พรอมทั้ง
อํานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกสวนราชการ เพื่อใหบริการตางๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว 
ประชาชนสามารถเรียกใชบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตลอดเวลาตามความตองการของตนและผานการติดตอ
ไดหลายชองทางผสมผสานกัน วาจะติดตอมาดวยตนเอง อินเตอรเน็ต เว็ปไซด โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทาง
โทรศพัทมือถือ เปนตน 

(3) องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ตองทํางาน อยางเตรียมการณไวลวงหนา มีการวิเคราะหความ
เสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเร่ิมและประยุกตองคความรู ในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการตอบโตกับโลกแหงการ
เปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพื่อสรางคุณคามีความยืดหยุน และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตางๆ          
ไดอยางทนัเวลาตลอดจนเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสูสภาพความเปนสํานักงานสมัยใหม รวมทั้งทําให
บุคลากรมีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน  
  ท้ังนี้ วิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน 
 
 
 
 

 

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 
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  พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมภิบาล โดยจะตองยึดมั่น
ในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
  ๑.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๒.  การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 

๓.  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 
  ๔.  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
  ๕.  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
  6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  7. การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
  8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 
  ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 

........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

13. ประกาศคุณธรรม และจริยธรรมของพนกังานเทศบาล และพนกังานจาง 


