




เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

1 นายอุทัย  เฮงประเสริฐ รป.ม. 62-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 62-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 568,560 84,000 84,000 736,560 

(การปกครองท้องถิ่น) (นักบริหารงานท้องถิ่น) (นักบริหารงานท้องถิ่น) (47,380 x 12) (7,000 x 12) (7,000 x 12)

2 ว่าง  - 62-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล ต้น 62-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล ต้น 401,940 42,000 0 ว่างเดิม

(นักบริหารงานท้องถิ่น) (นักบริหารงานท้องถิ่น) (ค่ากลางเงินเดือน) (3,500 x 12)

1. ส ำนักปลัดเทศบำล

3 นายสาคร  ช านาญปืน รป.ม. 62-2-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กลาง 62-2-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กลาง 437,400 67,200 67,200 571,800 

(รัฐประศาสนศาสตร์) (นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (36,450 x 12) (5,600 x 12) (5,600 x 12)

1.1 ฝ่ำยอ ำนวยกำร

4 ว่าง  - 62-2-01-2101-003 หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ต้น 62-2-01-2101-003 หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ต้น 393,600 18,000 0 ว่างเดิม

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (ค่ากลางเงินเดือน) (1,500 x 12)

พนักงำนเทศบำล

5 นางสาวอนงนาฎ  แผ่ก าเหนดิ รป.ม.  62-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปฏบิติัการ 62-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 323,760 0 0 323,760 

(การบริหารการจัดการภาครัฐ) (26,980 x 12)

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

6 นางสาวอนุสรา  สืบสุนทร ปกศ.สูง คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

พนักงำนเทศบำล

7 นายนิกร  พะยอมศรี น.บ. 62-2-01-3105-001 นิติกร ปฏบิติัการ 62-2-01-3105-001 นิติกร ปฏิบัติการ 218,400 0 0 218,400 

(นิติศาสตร์) (18,200 x 12) 1

งำนกำรเจ้ำหน้ำที่

งำนนิตกิำร

กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั

  บัญชีแสดงจัดคนลงสูต่ ำแหน่งและกำรก ำหนดเลขที่ต ำแหน่งในส่วนรำชกำร

ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั
ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ

1.2 ฝ่ำยปกครอง

8 จ่าสิบเอกสมโชค  พรมพิลา ร.บ. 62-2-01-2101-005 หัวหน้าฝ่ายปกครอง ต้น 62-2-01-2101-005 หัวหน้าฝ่ายปกครอง ต้น 382,560 18,000 4,200 404,760 

(ทฤษฎแีละเทคนิคทางรัฐศาสตร์) (นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (31,880 x 12) (1,500 x 12) (350 x 12)

พนักงำนเทศบำล

9 นางสาวธนัญญา  ดีดวงพันธ์ ร.ม. 62-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏบิติัการ 62-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ช านาญการ 271,440 0 0 271,440 

(รัฐศาสตร์) (22,620 x 12)

10 จ.อ.สุนิติ  ค าด้วง รป.ม. 62-2-01-2101-004 หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ต้น 62-2-01-2101-004 หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ต้น 362,640 18,000 0 380,640 

(วชิาการบริหารงานท้องถิ่น) (นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (30,220 x 12) (1,500 x 12)

พนักงำนเทศบำล

11 นายสุระศักด์ิ   พันธ์พรม ปวส. (เคร่ืองกล) 62-2-01-4805-001 จพง.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ช านาญงาน 62-2-01-4805-001 จพง.ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ช านาญงาน 254,280 0 0 254,280 

(21,190 x 12)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

12 นายเสถียร  ข้าวหอม ม.6 พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 158,160 0 0 158,160 

(13,180 x 12)

13 นายยุสิทธิ์ สระแก้ว ม.6 พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 157,920 0 0 157,920 

(13,160 x 12)

2

งำนทะเบยีนรำษฎร

1.3 ฝ่ำยปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั

     งำนปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั

งำนรักษำควำมสงบ

งำนบตัรประจ ำตวัประชำชน



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั
ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

14 นายปธานิน  อ่างอินทร์ ปวส. (อุตสาหกรรม) พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

15 นายธงชัย  บันดร ม.6 พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

16 นายนิวัฒน์  ชื่นชม ม.3 พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

17 นายนพนันทร์  จันทร์แดง ปวส. (คอมพิวเตอร์) พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

18 นายบุญเกิด เกียบกลาง ปวช. (ช่างยนต์) พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

19 นายกฤตนันท์ บูรณตระกูล ปวช. (ช่างยนต์) พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

20 นายนิรุตต์ิ  สืบสุนทร ม.3 พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

21 นายณัฐพล  ผดากาญจน์ ม.6 พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

22 นายปิยวัฒน์  ธุระท า ม.6 พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

1.4 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

23 นางโสภา  โคตรสงคราม ร.ม. 62-2-01-2101-002 หัวหน้าฝ่ายธุรการ ต้น 62-2-01-2101-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต้น 376,080 18,000 0 394,080 

(รัฐศาสตร์) (นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (31,340 x 12) (1,500 x 12)

3



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั
ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ

พนักงำนเทศบำล

24 นายสาธิต  ผลดี ศศ.บ. 62-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏบิติังาน 62-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 165,120 0 0 165,120 

ศิลปศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) (13,760 x 12)

ลูกจ้ำงประจ ำ

25 นายเอกลักษณ์ โสมนัส ปวส. (บัญชี) พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ 21,880 0 0 21,880 

(21,880 x 12)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

26 นางนงเยาว์  เพชรชนะภญิโญ ปวช. (บัญชี) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 182,040 0 0 182,040 

(15,170 x 12)

27 นายเกรียงชัย ภัทรพลชัย ม.6 พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ 169,920 0 0 169,920 

(14,160 x 12)

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

28 ว่าง  - คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

29 นางถวิล  นามพันธ์ ป.4 คนงานท าความสะอาด คนงานท าความสะอาด 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

พนักงานเทศบาล

30 นางกาญจนา  อัศเวก ศ.บ. 62-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิติัการ 62-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 253,680 0 0 253,680 

(เศรษฐศาสตร์การเงิน) (21,140 x 12)

4

งำนบริหำรงำนทั่วไป

งำนกิจกำรสภำเทศบำล

งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั
ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

31 ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาวิณี คาทาศรี รป.บ.(การปกครองท้องถิน่) คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

พนักงำนเทศบำล

32 นายนเรศร์  ฉิมมาฉุย วศบ. 62-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปฏบิติัการ 62-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ 218,400 0 0 218,400 

(วิศกรรมศาสตรบัณฑิต) (18,200 x 12)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

33 น.ส.กมลพรรณ จูมานัส รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 249,600 0 0 249,600 

(20,800 x 12)

2. กองคลัง

34 นางเพลินตา  บุญเล็ก บธ.บ. 62-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง กลาง 62-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง กลาง 503,160 67,200 67,200 637,560 

(การจัดการทั่วไป) (นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) (41,930 x 12) (5,600 x 12) (5,600 x 12)

2.1 ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง

35 น.ส.พรรษา  มีของ บธ.ม. 62-2-04-2102-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ต้น 62-2-04-2102-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ต้น 356,160 18,000 0 374,160 

(การบริหารธุรกิจ) (นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) (29,680 x 12) (1,500 x 12)

พนักงำนเทศบำล

36 น.ส.ฐิตารีย์  รัตนวิเศษประชา บธ.ม. 62-2-04-3202-001 นักวิชาการคลัง ช านาญการ 62-2-04-3202-001 นักวิชาการคลัง ช านาญการ 336,360 0 0 336,360 

(การจัดการสาธารณะ) (28,030 x 12)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

37 นางสาวจุฑามาศ  พรมดา ปวส.บริหารธุรกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจา้พนักงานการเงินและบัญชี 138,000 0 0 138,000 

สาขาวิชาการบัญชี (11,500 x 12) 5

งำนสวัสดกิำรสังคม

งำนกำรเงินและบญัชี



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั
ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ

พนักงำนเทศบำล

38 น.ส.สุภัคชญา  อาทร บธ.ม. 62-2-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 62-2-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 336,360 0 0 336,360 

(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) (28,030 x 12)

39 ว่าง  - 62-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 62-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 297,900 0 0 ว่างเดิม

(ค่ากลางเงินเดือน)

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

40 นางสาวรัตนา  ค าแสน ศศ.บ. คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 108,000 

(สังคมศาสตร์เพือ่การพฒันา) (9,000 x 12)

2.2 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

41 นายศรทรง  พันธ์เงิน รป.ม. 62-2-04-2101-006 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต้น 62-2-04-2101-006 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต้น 429,240 18,000 0 447,240 

(รัฐประศาสนศาสตร์) (นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (35,770 x 12) (1,500 x 12)

พนักงำนเทศบำล

42 ว่าง  - 62-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. 62-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. 297,900 0 0 ว่างเดิม

(ค่ากลางเงินเดือน)

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

43 นางสาวกานต์มณี  บรเพชร ม.6 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

44 นายจิรวัฒน์  วุฒิรัตน์ วท.บ. ลูกมือช่างแผนที่ภาษี ลูกมือช่างแผนที่ภาษี 116,760 0 0 116,760 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (9,730 x 12) 6

งำนเร่งรัดและจัดเก็บรำยได้

งำนแผนที่ภำษีและทะเบยีนทรัพย์สิน

งำนพัสดแุละทรัพย์สิน



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั
ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

45 นายชนาสิน ศิริมหาคงคา ปวช. (พาณิชยกรรม) เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูล เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูล 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

46 นางสาวกนิษฐา  กองนอก ศป.บ.(ภาษาไทย) เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูล เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูล 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

47 นางสาวเจนจิรา  บัวธนะ ม.6 เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูล เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูล 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

พนักงำนเทศบำล

48 ว่าง  - 62-2-04-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 62-2-04-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 297,900 0 0 ว่างเดิม

(ค่ากลางเงินเดือน)

3. กองช่ำง

49 นายชัชชัย  อัศเวก สถ.บ. 62-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง กลาง 62-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง กลาง 462,000 67,200 67,200 596,400 

(เทคโนโลยสีถาปตัยกรรม) (นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง) (38,500 x 12) (5,600 x 12) (5,600 x 12)

3.1 ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง

50 ว่าง  - 62-2-05-2103-002 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ต้น 62-2-05-2103-002 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ต้น 393,600 18,000 0 ว่างเดิม

(นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง) (ค่ากลางเงินเดือน) (1,500 x 12)

พนักงำนเทศบำล

51 นายวะสรรณ์  คัดทจันทร์ วท.บ. 62-2-05-4701-002 นายช่างโยธา ช านาญงาน 62-2-05-4701-002 นายช่างโยธา ช านาญงาน 280,440 0 0 280,440 

(เทคโนโลยอีตุสาหกรรม/กอ่สร้าง) (23,370 x 12)

7

งำนวิศวกรรมโยธำ

งำนสถำปตัยกรรม

งำนบริหำรงำนทั่วไป



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั
ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ

พนักงำนเทศบำล

52 ว่าง  - 62-2-05-4101-003 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 62-2-05-4101-003 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 297,900 0 0 ว่างเดิม

(ค่ากลางเงินเดือน)

3.2 ฝ่ำยกำรโยธำ

53 นายไพโรจน์   หยวกกลาง วท.บ. 62-2-05-2103-003 หัวหน้าฝ่ายการโยธา ต้น 62-2-05-2103-003 หัวหน้าฝ่ายการโยธา ต้น 305,640 18,000 0 323,640 

(เทคโนโลยอีตุสาหกรรม/กอ่สร้าง) (นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง) (25,470 x 12) (1,500 x 12)

พนักงำนเทศบำล

54 นายทรงวุฒิ   เคนพะนาน ปวส. 62-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ช านาญงาน 62-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ช านาญงาน 234,960 0 0 234,960 

(ช่างก่อสร้าง) (19,580 x 12)

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

55 นายธรรมรงค์  ผิวทอง ปวช.(ช่างกลโลหะ) คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

56 นายสุรเดช  เนรมิต ม.3 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

57 นายอนันต์  ค านึงบุญ ปวช. คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 108,000 

อุตสาหกรรม (9,000 x 12)

58 นางสาวนงค์ลักษ์  ศรีแก้ว วท.บ. 62-2-06-2104-001 นักบริหารงานสาธารณสุข ต้น 62-2-06-2104-001 นักบริหารงานสาธารณสุข ต้น 356,160 42,000 0 398,160 

(อนามัยส่ิงแวดล้อม) (ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ) (ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ) (29,680 x 12) (3,500 x 12)

8

งำนผังเมือง

4. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

งำนบริหำรงำนทั่วไป

งำนสำธำณปูโภค



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั
ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ

59 นายวีรพงษ์   วันดีราช ส.บ. 62-2-06-2104-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ต้น 62-2-06-2104-002 หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ต้น 416,160 18,000 0 434,160 

(สาธารณสุขศาสตร์) (นักบริหารงานสาธารสุขและส่ิงแวดล้อม) (นักบริหารงานสาธารสุขและส่ิงแวดล้อม) (34,680 x 12) (1,500 x 12)

พนักงำนเทศบำล

60 นางนวลฉวี  บุภักดี วท.บ. 62-2-06-3606-001 นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏบิติัการ 62-2-06-3606-001 นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ 194,640 0 0 194,640 

(อนามัยและส่ิงแวดล้อม) (16,220 x 12)

61 ว่าง  - 62-2-06-4604-001 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปง./ชง. 62-2-06-4604-001 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปง./ชง. 297,900 0 0 ว่างเดิม

(ค่ากลางเงินเดือน)

พนักงำนเทศบำล

62 ว่าง  - 62-2-06-4101-004 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 62-2-06-4101-004 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 297,900 0 0 ว่างเดิม

(ค่ากลางเงินเดือน)

63 ว่าง  - 62-2-06-2104-003 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ต้น 62-2-06-2104-003 หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ต้น 393,600 18,000 0 ว่างเดิม

(นักบริหารงานสาธารณสุข) (นักบริหารงานสาธารณสุข) (ค่ากลางเงินเดือน) (1,500 x 12)

ลูกจ้ำงประจ ำ

64 นายณรงค์  สมสนทิ ม.3 พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ 288,960 0 0 288,960 

(24,080 x 12)

9

งำนควบคุมและจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม

งำนบริหำรงำนทั่วไป

งำนปอ้งกันและควบคุมโรค

4.1 ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข

4.2 ฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั
ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

65 นางสมจิตย์  กฤษวี ม.6 คนงานกวาดถนน คนงานกวาดถนน 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

66 นางมัย สระบุรี ม.6 คนงานกวาดถนน คนงานกวาดถนน 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

67 นางบังอร อดทน ป.4 คนงานกวาดถนน คนงานกวาดถนน 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

68 นางสมร แปลนอก ป.6 คนงานกวาดถนน คนงานกวาดถนน 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

69 นางวงค์อุบล  หัวดอน ม.3 คนงานกวาดถนน คนงานกวาดถนน 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

70 นางสุพรรณ  สุระพันธ์ ม.3 คนงานกวาดถนน คนงานกวาดถนน 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

71 น.ส.จินตนา โคตะมิน ม.6 คนงานกวาดถนน คนงานกวาดถนน 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

72 นายสายชล  ลาดนอก ป.6 คนสวน คนสวน 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

73 นายสมบัติ เสาะไธสง ป.6 คนสวน คนสวน 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

74 นายวีระ  ลาดนอก ม.6 คนสวน คนสวน 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

10

งำนรักษำควำมสะอำด



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั
ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ

75 นายชุติภาส  โชคโคกกรวด ม.6 คนสวน คนสวน 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

76 นายลมาย ชื่นชีพ ป.4 พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ 156,720 0 0 156,720 

(13,060 x 12)

77 ว่าง  - พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ 112,800 0 0 112,800 

(9,400 x 12)

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

78 นายทศพร  นุ่มภา ม.3 คนงานประจ ารถขยะ คนงานประจ ารถขยะ 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

79 นายชโลม อดทน ป.4 คนงานประจ ารถขยะ คนงานประจ ารถขยะ 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

80 นายประทีป สีดามาทา ป.6 คนงานประจ ารถขยะ คนงานประจ ารถขยะ 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

81 นายสมปอง  เจริญดง ป.4 คนงานประจ ารถขยะ คนงานประจ ารถขยะ 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

82 นายวสันต์  นานอก ม.6 คนงานประจ ารถขยะ คนงานประจ ารถขยะ 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

83 ว่าง  - คนงานประจ ารถขยะ คนงานประจ ารถขยะ 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

84 ว่าง  - คนงานประจ ารถขยะ คนงานประจ ารถขยะ 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12) 11

งำนจดักำรมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั
ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ

85 ว่าง  - คนงานประจ ารถขยะ คนงานประจ ารถขยะ 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

5. กองกำรศึกษำ

86 นายเอกลักษณ์   นามบุตร ศษ.ม. 62-2-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา กลาง 62-2-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา กลาง 503,160 67,200 67,200 637,560 

(บริหารการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา) (41,930 x 12) (5,600 x 12) (5,600 x 12)

5.1 ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ

87 ว่าง  - 62-2-08-2107-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ต้น 62-2-08-2107-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ต้น 393,600 18,000 0 ว่างเดิม

(นักบริหารงานการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา) (ค่ากลางเงินเดือน) (1,500 x 12)

พนักงำนเทศบำล

88 นายวิศิษฐ์  นนท์จุมจัง ค.บ. 62-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ 62-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 214,560 0 0 214,560 

คอมพิวเตอร์ศึกษา (17,880 x 12)

งำนศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก

89 ว่าง  - 27-2-0013 ครู คศ.2 62-2-08-6600-001 ครู คศ.2

90 ว่าง  -  -  -  - 62-2-01-6600-002 ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย ว่างเดิม

91 ว่าง  -  -  -  -  - ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย ว่างเดิม

92 ว่าง  -  -  -  -  - ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย ว่างเดิม

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

93 นางวารี อินทร์กลับ ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 159,600 0 0 159,600 

(13,300 x 12)

94 น.ส.วิลาวรรณ กันธิยาถา ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวยั) ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 154,920 0 0 154,920 

(12,910 x 12) 12

งำนกำรศึกษำปฐมวัย

ได้รับเงินอุดหนุนจากรมส่งเสริมฯ

ได้รับเงินอุดหนุนจากรมส่งเสริมฯ

ได้รับเงินอุดหนุนจากรมส่งเสริมฯ

ได้รับเงินอุดหนุนจากรมส่งเสริมฯ



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั
ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ

95 น.ส.สุภาภรณ์ เสือดี ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวยั) ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 154,920 0 0 154,920 

(12,910 x 12)

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

96 น.ส.ฐิติรัตน์ บุญมั่น ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวยั) คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

พนักงำนเทศบำล

97 นางสาวกรรณิกา  ชาช านาญ บธ.บ. บริหารธุรกิจ 62-2-08-4101-005 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏบิติังาน 62-2-08-4101-005 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 162,000 0 0 162,000 

(การจัดการทั่วไป) (13,500 x 12)

98 ว่าง  - 62-2-08-2107-003 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ ต้น 62-2-08-2107-003 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ ต้น 393,600 18,000 0 ว่างเดิม

(นักบริหารงานการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา) (ค่ากลางเงินเดือน) (1,500 x 12)

พนักงำนเทศบำล

99 ว่าง  - 62-2-08-3806-001 นักสันทนาการ ปก./ชก. 62-2-08-3806-001 นักสันทนาการ ปก./ชก. 355,320 0 0 ว่าง

(ค่ากลางเงินเดือน)

100 ว่าง  - 62-2-08-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 62-2-08-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 297,900 0 0 ว่างเดิม

(ค่ากลางเงินเดือน)

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

101 ว่าง คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 ว่าง

(9,000 x 12)
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5.2 ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร

งำนบริหำรงำนทั่วไป



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั
ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ

พนักงำนจ้ำงทั่วไป
102 น.ส.ปนัดดา สังคะเพศ ปวส. (การบัญชี) คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

103 นางวลัยลักษณ์  สุขประเสริฐ วท.บ.(ชีววิทยาประยุกต์) คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

6. หน่วยตรวจสอบภำยใน
104 นางสาวทิฆัมพร  ภูกาบขาว บธ.บ. 62-2-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏบิติัการ 62-2-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ 194,640 0 0 194,640 

(การจัดการ) (16,220 x 12)

14

งำนส่งเสริมกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม



 
 

 
 

แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 
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ค าน า 

  ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2563  เมื่อ
วันที่  27  สิงหาคม  2563  มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล
และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 และประกาศคระ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  ก าหนดกอง  ส านัก  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่ืน  ของเทศบาล 
พ.ศ.2563 ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2563 ประกอบกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแก้ว  ในการประชุมครั้งที่ 12/2563  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2563  มีมติเห็นชอบประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563  
ลงวันที่  6  มกราคม  2564 

  เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  จึงได้ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 – 25๖6 (ปรับปรุง  ครั้งที่ 1)  พ.ศ.2564 ขึ้น  เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารงานบุคคล และ
สามารถน าแผนอัตราก าลังไปบริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ              
ของประชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

 

  
               เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
                         ตุลาคม  ๒๕64 
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แผนอัตราก าลัง  ๓  ป ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6 
(ปรับปรุง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
************************** 

1. หลักการและเหตุผล  
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา

ต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด  ให้ค านึงถึง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก  และคุณภาพของงาน  ตลอดจนทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายของเทศบาล  ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.) ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด 

1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง   โดยให้เสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่
และภารกิจของเทศบาล  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบ
อัตราก าลัง  และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลตามแผนอัตราก าลัง 
3 ปี 

1.3  ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่  
27  สิงหาคม  2563  มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 และประกาศคระกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  
เรื่อง  ก าหนดกอง  ส านัก  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่ืน  ของเทศบาล พ.ศ.2563 ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  
2563 ประกอบกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว  ในการประชุมครั้งที่ 12/2563  เมื่อ
วันที่  23  ธันวาคม  2563  มีมติเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563  ลงวันที่  6  มกราคม  2564  

 
1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  จึงได้ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง               

3  ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างส่วน
ราชการใหม ่

 
 
 
 



๒ 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้างที่เหมาะสม   
ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 

2.2 เพ่ือให้เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง  สายงาน  การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ตามกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว  (ก.ท.จ.สระแก้ว)  สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู  บุคลาการทาง
การศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ  อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการหรือไม ่

2.4 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว  (ก.ท.จ.สระแก้ว)  สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.5  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล          
ต าบลเขาฉกรรจ์ 

2.6 เพ่ือให้เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  เพ่ือให้
การบริหารงานของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และมีการลด
ภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ  แกไข
ปัญหา  และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.7 เพ่ือให้เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้เหมาะสม           
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด                                                               

2.8 เพ่ือให้เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี   หรือนโยบายของเทศบาล 
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3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ ซึ่งมีนายกเทศมนตรีต าบล เขาฉกรรจ์

เป็นประธาน  หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการและพนักงานเทศบาล  1  คนเป็นเลขานุการ  เห็นสมควรให้
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
 3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ตามกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของ
ผู้บริหาร  และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบล 
เขาฉกรรจ์ บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้  จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง  ตามหน่วยงานต่างๆ  ให้เหมาะสม
กับเป้าหมายการด าเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า  ลักษณะงานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้น
ครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบหรือไม่  อย่างไร  หากลักษณะงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  จึงต้องพิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลังให้
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว  อาจท าให้การ
จัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผน
อัตราก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณท์ี่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาภายในเขตเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply  pressure  เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ  จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่ง  ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่  ความ
รับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง  ๆ   
โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 

 3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม  ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท  เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับประดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากร (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ
ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง)  โดยหลักการแล้ว  การจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  และต้นทุนในการท างานขององค์กร  ดังนั้น  ในการก าหนดอัตรา  
ก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนด     
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ได้วางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงาน   ดังนี้ 
พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถ

และทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความ
ต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น   ก าหนด
ต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานเทศบาลไว้  ดังนี้ 

-  สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัดเทศบาล   รองปลัดเทศบาล 
-  สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
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-  สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
-  สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้างลูกจ้างประจ า

ต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากที่ มี
อยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง  หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่าง  มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุ
ราชการ  โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

-  กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน  
-  กลุ่มงานสนับสนุน 
-  กลุ่มงานช่าง 
พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงาน
จ้างจะมี 3 ประเภทแต่เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์เป็นเทศบาลขนาดสามัญ ด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลาย
อย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- พนักงานจ้างทั่วไป 

 3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง  (Work  process)  ในอดีต  เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง          
โดยสมมุติฐานที่ว่า  งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรา
ก าลังคนมากกว่า  อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ  เช่น  งานก าหนดนโยบายและ
แผน  งานมาตรฐาน  งานเทคนิคด้านช่าง  หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  
ดังนั้น  การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 
(Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือน
ในภาคเอกชน  นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณา
ปริมาณงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่  เพราะในบางครั้งอาจ
เป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ  หรืองานของหน่วยงานอ่ืน  ก็มีความ
จ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  

o พิจารณางานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
การน าปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และ

ค านวณระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ  ดังนี้ 
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จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 
หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

 3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับ
การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย  โดยสมมติฐานที่ว่า  หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับ
ผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
ก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่  เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความเห็นแบบ  360  องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ  อย่างเรื่องการบริหารงาน  งบประมาณ  คน  มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 
ประเด็นนี้ 
  3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก  เช่น  หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย  งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไป
ในส่วนราชการนั้น  ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
  3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก  ดังนั้น  อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุราชการ  ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป  เป็นต้น 
  3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ  
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่นๆ   

กระบวนการนี้เป็นกระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในองค์กรที่มีลักษณะงานใกล้เคียง
กัน มีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะ
งานและปริมาณแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวน และการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ ซึ่งเทศบาลต าบล              
เขาฉกรรจ์ได้ท าการพิจารณาเปรียบเทียบกรอบอัตราก าลังระหว่างเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ ร่วมกับเทศบาล
เทศบาลต าบลวังทอง  อ าเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นเทศบาลสามัญ  มีลักษณะการปฏิบัติงาน  
ภารกิจ และการปฏิบัติงานใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
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  (1)  แผนภูมิอัตราก าลังแสดงสัดส่วนของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
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  (2)  ตารางการเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลัง 
 

ข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ข้อมูลของเทศบาลต าบล             
เขาฉกรรจ์ 

ข้อมูลของเทศบาลต าบลวังทอง 

1.ขนาดของเทศบาล เทศบาลสามัญ เทศบาลสามัญ 
2.จ านวนประชากร 4,872 คน /2,292 ครัวเรือน 13,520 คน/4,845 ครัวเรือน 
3.จ านวนหมู่บ้าน 10 ชุมชน 17 หมู่บ้าน 
4.งบประมาณรายจ่าย 81,000,000.- บาท 82,110,000.- บาท 
5.ศักยภาพ/จ านวนบุคลากร โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการ

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
แบ่งเป็น 6 ส่วนราชการ ดังนี้ 
1. ปลัดเทศบาล   
2. รองปลัดเทศบาล 
   จ านวน  1  อัตรา 
3. ส านักปลัดเทศบาล  
มีอัตราก าลัง 32 คน 
4. กองคลัง 
มีอัตราก าลัง 15 คน 
5.กองช่าง 
มีอัตราก าลัง 9 คน 
6.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
มีอัตราก าลัง  24 คน 
7. กองการศึกษาฯ 
มีอัตราก าลัง 18 คน 
8. หน่วยตรวจสอบภายใน 
มีอัตราก าลัง  1  อัตรา 

ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วน  
ราชการออกเป็น  5  ส่วนราชการ  
และ  1  หน่วยงาน 
1. ปลัดเทศบาล   
2. รองปลัดเทศบาล 
   จ านวน  1  อัตรา 
3. ส านักปลัดเทศบาล   
   จ านวน  32  อัตรา 
4. กองคลัง 
   จ านวน  14  อัตรา 
5. กองช่าง 
   จ านวน  14  อัตรา 
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   จ านวน  8  อัตรา 
7. กองการศึกษา 
   จ านวน  30  อัตรา 
8. หน่วยตรวจสอบภายใน 
   จ านวน  1  อัตรา 

6.ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ,ท านา,ท าสวน,ท าไร่
,เลี้ยงสัตว์,รับจ้าง 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ,ท าสวน, 
ท าไร่,ค้าขาย, รับจ้าง 
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  (3)  แผนภูมิเปรียบเทียบอัตราก าลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 

 

 ทต.เขาฉกรรจ์ ทต.วังทอง 

พนักงานเทศบาล 43 29 

ลูกจ้างประจ า 3 1 

พนักงานจ้าง 51 55 

พนักงานครูเทศบาล 4 17 

 
  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  กับ  เทศบาลต าบลวังทอง
ซึ่งเป็นเทศบาลที่อยู่ในประเภทเดียวกัน  ขนาดเดียวกัน  ลักษณะงานใกล้เคียงกัน  มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ใกล้เคียงกัน  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใกล้เคียงกัน  จะพบว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังของ
เทศบาลทั้งสองแห่ง  มีจ านวนใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันมากนัก 
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3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน  โดย

ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังใหม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย  หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ  แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ที่เป็นระบบมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม 
(Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง  ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการ
ก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ        
ในบางลักษณะงาน  ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่า
เป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน  และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนด
ต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนด
กรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการ
เลย  โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า  กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning 
Framework)  นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ 
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ  สามรถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอ่ืนๆ  เช่น 
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process)  จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไป 
ใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการ
จัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) 
อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน  เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 เพ่ือให้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ มีความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหา ความจ าเป็นและความต้องการ
ของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 4.1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
  4.1.1 ด้านกายภาพ 
  (1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล   

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้ว  ห่างจากทางแยกถนนสายจันทบุรี - สระแก้ว ประมาณ  500  เมตร  ห่างจากตัวจังหวัดสระแก้ว  
ประมาณ  20  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  267  กิโลเมตรสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่  
เป็นที่ราบ  มีภูเขาหินปูนขนาดใหญ่  ตั้งอยู่ระหว่าง หมู่ที่  5  และหมู่ที่  6  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  8.715 ตาราง
กิโลเมตร  หรือ 5,446.88  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อ  ๔  ด้าน  ดังนี้ 

- ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  บ้านหนองกระทุ่มพัฒนา  หมู่ที่ 9  ต าบลเขาฉกรรจ์  อ าเภอเขาฉกรรจ์   จังหวัด
สระแก้ว 

- ทิศใต้  ติดต่อกับ  บ้านสันติสุข  หมู่ที่  6  ต าบลเขาฉกรรจ์  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 
- ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  บ้านนาบน  หมู่ที่ 7 ต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 
- ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  หมู่ที ่ 25  ต าบลหนองหว้า  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว    

  4.1.2 ด้านการเมือง/การปกครอง 
  (1) เขตการปกครอง 

  เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ แบ่งเขตการปกครองเป็น  10  ชุมชน  ดังนี้ 
 
ชุมชนย่อยท่ี ชื่อชุมชน ประธานชุมชน 

1 ชุมชนหนองกระทุ่มพัฒนา นางเนย  เจียมใจ 
2 ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนองขอน นายไสว  ลาดนอก 
3 ชุมชนบ้านเก่าอุดมสุข นางสาวรุ่งนภา  แสงเทพ 
4 ชุมชนทรายงามพัฒนา นายสมัคร  เกตุชาติ 
5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา นางทุเรียน  บุรีเทศน์ 
6 ชุมชนเขาฉกรรจ์สามัคคี นางจ ารัส  รวมภักดี 
7 ชุมชนรุ่งอรุณ นางกมลทิพย์  พสุธาดลอนันต์ 
8 ชุมชนมิตรสัมพันธ์พัฒนา นายพลงาม  สับผาง 
9 ชุมชนเนินมะค่า นางจ าปี  สร้อยพฤษร์ 

10 ชุมชนสันติสุข นางวันนา  สรสิทธิ ์
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  (2) การเลือกตั้ง 
   โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ในการบริหารการจัดองค์กรของเทศบาล  
   ประกอบด้วยส่วนส าคัญ  2  ส่วน 
   ก. สภาเทศบาล  ท าหน้าที่นิติบัญญัติ ประกอบด้วยด้วยสมาชิกสภาเทศบาล              
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง  เขตเลือกตั้งละ  6  คน  วาระการด ารงต าแหน่ง 4  ปี  โดยสมาชิก                   
สภาเทศบาล  ในปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  28  เมษายน 2564 

   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 

  เขตเลือกตั้งที่ 1 (หมู่ที่ 3, 4 และ 9) ประกอบด้วย 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1. นายปัญญา  บุญแจ้ง ประธานสภาเทศบาล 09-5267-0881 
2. ร้อยต ารวจเอกมณี  แสงชยาภา รองปรานสภา 06-5623-4981 
3. ร้อยต ารวจเอกเมฆสิทธิ์  เล็กทุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล 08-7130-6091 
4. นางกนิษฐา  จุติตรี สมาชิกสภาเทศบาล 09-8594-4939 
5. นายประสิทธิ์  บันดร สมาชิกสภาเทศบาล 08-0096-4122 
6. นายทุน  ทานะ สมาชิกสภาเทศบาล 08-9238-8851 

  
 เขตเลือกตั้งที่ 2 (หมู่ที ่4, 5 และ 6) ประกอบด้วย 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1. นายไพโรจน์  สมประสงค์ สมาชิกสภาเทศบาล 09-4409-2191 
2. นายวิชัย  นาลาด สมาชิกสภาเทศบาล 09-2587-6595 
3. นายมนัสวิน  โตจีน สมาชิกสภาเทศบาล 08-1782-4236 
4. นายประเสริฐ  ไม้งาม สมาชิกสภาเทศบาล 08-1161-7791 
5. นายศราวุฒิ  โสมนัส สมาชิกสภาเทศบาล 09-6645-6279 
6. นายสมพบ  จันทะบง สมาชิกสภาเทศบาล 09-2428-5588 

 

   ข. ฝ่ายบริหาร  ท าหน้าที่บริหารงานเทศบาล ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี มาจาก  
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น           
มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ในปัจจุบันมี นายสุภชัย  งามสุคนธ์รัตนา  ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี                      
ด ารงต าแหน่ง   เมื่อวันที่  15  มกราคม  2554 และ  นายกเทศมนตรี  ได้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี จ านวน        
2  คน  เลขานุการนายกเทศมนตรี  จ านวน  1  คน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน  1  คน  เพ่ือเป็นผู้ช่วยเหลือ                 
ในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย  

  รายช่ือคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1. ว่าที่ร้อยตรีโจทย์  แดงจันทร์ นายกเทศมนตรี 08-9934-2134 
2. นายไชยเชษฐ์  สมประสงค์ รองนายกเทศมนตรีคนที่ 1 06-3879-6665 
3. นางสาวณิชกุล  โตจีน รองนายกเทศมนตรีคนที่ 2 06-5594-9692 
4. ร้อยต ารวจโทวิศาล  จึงตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตรี  08-1940-3011 
5. นางสมใจ  เขมอนันต์ชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   08-4001-1176 
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4.1.3 ประชากร  
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  มีประชากรทั้งสิ้น  4,870  คน  แยกเป็นชาย  2,421  คน  

เป็นหญิง  2,449  คน  มีจ านวนครัวเรือน 2,292 ครัวเรือน  ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย     
558.80 คน/ตารางกิโลเมตร    
  
    ข้อมูลจ านวนประชากรแยกตามสัญชาติ 

สัญชาติ ชาย หญิง รวม 
สัญชาติไทย 2,380 2,423 4,803 
สัญชาติจีน 0 0 0 
สัญชาติอ่ืนที่ไม่ใช่ไทย 41 26 67 
สัญชาติอ่ืนที่ไม่ใช่จีน 0 0 0 

รวมทุกสัญชาติ 2,421 2,449 4,870 
 

ข้อมูลจ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 
ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 

เด็กแรกเกิด – 2 ขวบ 98 73 171 
3 ขวบ 21 32 53 
4 – 6 ขวบ 82 72 154 
7 – 12 ปี 166 184 350 
13 – 15 ปี 99 89 188 
16 – 18 ปี 80 66 146 
19 – 22 ปี 132 123 255 
23 – 59 ปี 1,366 1,377 2,743 
คนชรา (60 ปีขึ้นไป) 377 433 810 

รวม 2,421 2,449 4,870 
   
  4.1.4 สภาพทางสังคม  
   (1) การศึกษาในเขตเทศบาลฯ 

1. โรงเรียนระดับมัธยม         จ านวน  1  แห่ง    
2. โรงเรียนระดับประถม          จ านวน  1  แห่ง 

  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              จ านวน 1  แห่ง      
  4. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน   จ านวน  1  แห่ง 

               (2) ศาสนาสถานในเขตเทศบาล 
  จ านวนวัด  5  แห่งคือ  

1. วัดถ้ าเขาฉกรรจ์  
2. วัดเก่าเขาฉกรรจ์     
3. วัดคลองยาง   
4. วัดรัตนคีร ี 
5. วัดถ้ าพลายชุมพล  

  จ านวนโบสถ์ (ศาสนาคริสต์)  จ านวน   1 แห่ง  (วัดนักบุญเบติเนดิกต์) 
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     (3) สาธารณสุข   
1. โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์  จ านวน  1  แห่ง  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   

  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาฉกรรจ์  จ านวน  1  แห่ง  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
  3. คลินิกเอกชน  จ านวน    1    แห่ง 

 4.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเขาฉกรรจ์  พ.ศ. 2561 – 2564 

  4.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

  (1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)   
  วิสัยทัศน์  
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนา            
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  เพ่ือ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่  การมีเอกราช  อธิปไตย  การด ารงอยู่อย่างมั่นคง  และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาตแิละประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข  เป็นปึกแผ่น  
มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความ
เจริญ เติบ โตของชาติ   ความเป็นธรรมและความอยู่ ดีมี สุ ขของประชาชน  ความยั่ งยืนของฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร  ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  
  ความม่ันคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง         
ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ
มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของ
ประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรร
มาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการ
ด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
    ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืน   จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข  
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ  
ในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้ งในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย  
มีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน  และการท าธุรกิจ         
เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้      
ได้แก่  ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่ เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ                  
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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    ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา  
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ  
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณ์
มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ เพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ
พัฒนาอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

    โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย  
    1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
    2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
    3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
    4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
    5) ความหลากหลายทางชี วภาพ  คุณ ภาพสิ่ งแวดล้อม และความยั่ งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
    6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   

    เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่งคง  มั่งคั่ง ยังยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น  จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ  ภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคบริการของประเทศ
ได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม  และพัฒนากลไกที่ส าคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือยกระดับฐานรายได้
ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม  คนไทยได้รับการ
พัฒนาให้เป็นคนดี  เก่ง  มีวินัย  ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์  สามารถ 
“รู้ รับ ปรับใช้”  เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง  สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน  ระบบสวัสดิการ  และ
กระบวนกาสรยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน  โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง   

    การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ  จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ”  โดยประกอบด้วย  ๖  ยุทธศาสตร์  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสนอภาคทางสังคม  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้  



๑๕ 
 

    1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอก
ราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัย
พิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ 
ภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของ
หลักธรรมาภิบาล  เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืนๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
    2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนา           
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
    1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศ      ในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
    2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
    3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่น
ใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ
อนาคต   บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน เวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ า
ของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

    3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                      
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคน
ไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

    4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมาย           
การพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การ
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง  และท าประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

 



๑๖ 
 

    5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการ บนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง  3 
ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

    6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ              
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่   
ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิ
บาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝัง
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง
สิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
  (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560-2564) 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปี      
ที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมี
หลักการส าคัญของแผนพัฒนา  ดังนี้ 

  1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ    
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไข  ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็น
สังคมคุณภาพ  มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์  

    2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคน
ไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี  
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

    3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน           
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติ
ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
    4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ    
ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา 
ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  



๑๗ 
 

    5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากร
ชั้นกลางให้กว้างขึ้น  โดยก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ  โอกาสทางสังคม  และรายได้ของ
กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ ให้สูงขึ้น  นอกจากนี้  การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิ
ปัญญาและ   พัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย  โดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นก าหนดเป้าหมายทั้งในด้านรายได้ 
ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ าและขยายฐานคนชั้นกลาง  การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  
และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

    6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี  ที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและ
ส่งต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละ
ด้านอย่างสอดคล้องกัน  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวม
พลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ  เอกชน  และประชาชน  และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มี
ล าดับความส าคัญสูง  และได้ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา
ได้อย่างแท้จริง  รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ผ่าน ๆ มา  ในการก าหนดเป้าหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์
ชาติ  และการเป็นกรอบก ากับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถ
ด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ  การติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่
สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน  แผนพัฒนาฯ ฉลับที่ ๑๒ จึงก าหนดประเด็นบูรณาการ
เพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  รวบรวมและก าหนดแผนงาน/
โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติ  และก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและ
จังหวัดทีเ่ป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่าง ๆ 

    วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
ค่านิยมที่ดี    มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคน
เก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้
    3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็ง  ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็ง     ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  
    4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน    
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
    5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน     
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 



๑๘ 
 

    6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ     
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

 7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  - ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ 
  - พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  - ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  - ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
  - เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ 
  - พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
  - ผลักดันให้สถานบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  - เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
  - กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
  - เสริมสร้างศักยภาพชุมชน  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  มีสิทธิในการ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  - การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
  - การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  - การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
และเป็นธรรม 
  - เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
  - แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
  - ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  - สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  - บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  - พั ฒ นาระบบ การบริ ห ารจั ดการและกล ไกแก้ ไขปั ญ ห าความขั ดแย้ งด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



๑๙ 
 

  - การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน 
  - การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาต ิ
  - การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม  
ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
  - การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือ
กับมิตรประเทศ เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
  - การรักษาความมั่งคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตย
และสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
  - การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา  เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และ  ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  - ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
  - ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ 
  - เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
  - เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
  - การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
  - การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
  - การพัฒนาด้านพลังงาน 
  - การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  - การพัฒนาระบบน้ าประปา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  - เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม 
  - พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
  - พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 
 
 



๒๐ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
  - การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
  - การพัฒนาเมือง 
  - การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
  - ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่
ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 
  - พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง  โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC, และ JDS และภูมิภาคอาเซียน
เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
  - พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่
โดดเด่นในภูมิภาค 
  - ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
  - เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
  - สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
  - เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
  - ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
  - บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
  - ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

  (3) ค าแถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี   
แถลงต่อรฐัสภา  เมื่อวันพฤหัสบดีที ่25 กรกฎาคม 2562  
  นโยบายหลัก  12  ด้าน 
  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
  2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ  และความสงบสุขของ
ประเทศ 
  3. การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
  6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
  7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
  8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
  10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
  11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
  12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และกระบวนการ
ยุติธรรม 
  นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 
  1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน  
  2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
  4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
  5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
  6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 



๒๑ 
 

  7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
  8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ
ประจ า 
  9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
  10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
  11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
  12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา  การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการ  
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

  (4)  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

  แผนพัฒนาภาคตะวันออก 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1.   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
  2. ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล  3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
  4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
  5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการ
มลพิษให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (ตราด  จันทบุรี  นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว) 
  ประเด็นการพัฒนา 
  1.   ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สุขภาพ  และวัฒนธรรม 
  2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้า  และการค้าชายแดน  
เชื่อมโยง ECC  และประเทศเพ่ือนบ้าน 
  3. ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูป  การตลาด       
สินค้าการเกษตร (ผลไม้ปศุสัตว์และประมง  สมุนไพรไทย)  คุณภาพปลอดภัยอย่างคบวงจร   
  4. ประเด็นการพัฒนาที่ 4  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  พัฒนา  และป้องกัน  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม  เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
  5. ประเด็นการพัฒนาที่  5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สังคม  การบริหารจัดการ  
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
  6. ประเด็นการพัฒนาที่ 6 เพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนโดยใน   
แต่ละประเด็นการพัฒนาก าหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ตัวชี้วัด  และแนวทางการพัฒนา 

  แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 
  วิสัยทัศน์จังหวัดสระแก้ว 
  “เมืองชายแดนแห่งความสุข  ถิ่นเกษตรปลอดภัย  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรม
โบราณ  เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่งคง ยั่งยืน” 
  ประเด็นการพัฒนา 
  1. ประเด็นการพัฒนาที่  1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของ
ประชาชน ให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
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  2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
ให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
  3. ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยง       
อารยธรรมโบราณ 
  4. ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริม
การค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้า
ชายแดนและ     เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
  5. ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
  แผนพัฒนาอ าเภอเขาฉกรรจ์ 

 วิสัยทัศน์อ าเภอเขาฉกรรจ์ 
“ แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์  เมืองท่องเที่ยวธรรมชาติ  และอารยะธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

ดีงาม  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยและสงบสุข ” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์ความรู้ด้านการท าเกษตรอินทรีย์ให้แก่ชุมขนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาให้อ าเภอเป็นเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติและอารยะธรรม อนุรักษ์

วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการตระหนักรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและ

ทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความมั่นคงปลอดภัย และอ านวยความเป็น

ธรรมให้ประชาชน 
4.2.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 

    วิสัยทัศน์ (Vision)    
“ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการรักษา   สภาพแวดล้อม

และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น” 
พันธกิจ (Mission) 

  (1) จัดบริการข้ันพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  อย่างพอเพียงและทั่วถึง  โดย
ควบคุมให้สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวม  และมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน 

  (2) พัฒนาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม  มีความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยปราศจากมลภาวะ 

  (3) เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  มีขีดความสามารถ 
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงตามความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่  เพื่อน ามาพัฒนาท้องถิ่น 

  (4) ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน  เป็นสังคมแห่ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น สามารถปรับตัวต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลง
ไปและด ารงตนในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

  (5) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีอาชีพ  รายได้  มีความมั่นคงทางสังคม  มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี  ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  ผู้สูงอายุ   
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง 
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  (6) พัฒนาชุมชนภายในเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง  มีจิตส านึก  มีศักยภาพ
ในการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ  สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

  (7) ประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักการเมือง  ผู้น าท้องถิ่น  ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปกครองระบอบประชาธิปไตย คุณธรรม  โปร่งใส  และยุติธรรม  ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ 

  (8) ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งด้านประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  ประเพณี  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบล          

เขาฉกรรจ์ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการ  ศักยภาพและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 

  1.1  การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และจัดระบบการ
คมนาคมให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย  เช่น  ป้ายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ และ
ย่านชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพฒันาประชาชนมีคุณภาพ 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 

   2.1  การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 
  -  การพัฒนาด้านการศึกษา  การสาธารณสุข  การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัย  ปลอดจาก
ยาเสพติด  ปลอดผู้มีอิทธิพล  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม  ศาสนา  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

2.2  การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ 
-  การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  พัฒนาทักษะฝีมือ  ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนและมีรายได้

ที่มั่นคง  พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการเด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
2.3  การพัฒนาด้านการบริการพื้นฐาน 
-  การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค  บริโภค  การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ  

สถานที่ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน  สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีการบริการ
พ้ืนฐานที่สะดวกและเพียงพอ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 

  3.1  การพัฒนาด้านการเกษตร 
  -  การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร  การพัฒนาคุณภาพ

ดิน  การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร  การพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  เกษตรกรรมครบ
วงจรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมให้มีตลาดเพ่ือเป็นศูนย์การในการจ าหน่ายสินค้าการเกษตร  จัดตั้ง
สถานบันวิจัยด้านการเกษตร 

  3.2  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ  คู  คลอง  หนอง  บึง  แหล่งน้ า
ชลประทานให้สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 

  4.1  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  -  พัฒนา/สง่เสริมการท่องเที่ยว  ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยว  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปา่ไม้  แหลง่น้ าธรรมชาติ ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 

  5.1  การพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงเครื่องมือ – เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติราชการ การบริหาร
จัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ / ความต้องการ การแก้ปัญหา ประเมินผล / 
ตรวจสอบได ้

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความคิดริเริ่ม และเสริมสร้างธรรมาภิบาล           

ในการปฏิบัติงาน 
- ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร การให้ความรู้ 

ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน  
- พัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณ   

ที่มีอยู่อย่างจ ากัด   
- จัดล าดับปัญหาเพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  จะต้องพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนและเป็นระบบ 
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน 

 เพ่ือให้แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  มีความถูกต้องครบถ้วน  สมบูรณ์
และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหา  ความจ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
 - สภาพปัญหาของพื้นที่ 
  ๑  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๑)  ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ และไม่ทั่วถึง 
   ๒)  ปัญหาท่อระบายน้ าอุดตัน 
   ๓)  ถนนในเขตเทศบาลยังต้องปรับปรุงอยู่หลายสาย 
   ๔)  ระบบประปายังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
   ๕)  สวนสาธารณะ  ลานกีฬา  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ยังไม่เพียงพอ  
  2.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
   ๑)  การประกอบอาชีพยังมีความหลากหลาย 
   ๒)  ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 
   ๓)  ขาดความรู้  ขาดทักษะ  ในการประกอบอาชีพ 
   ๔)  ขาดตลาดในการรองรับสินค้า 
  ๓.  ปัญหาด้านสังคม 

  ๑)  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
  ๒)  ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี  และคนพิการ  ไม่ทั่วถึง 
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  ๓)  ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย  
   ๔)  ขาดแหล่งความรู้และข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

 ๔.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
  ๑)   ความเข้มแข็งของชุมชน  การรวมกลุ่มของประชาชน 
  ๒)  ขาดการมีจิตส านึกท่ีดีในการร่วมพัฒนา 
  ๓)  ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน  และบุคลากรภาคปฏิบัติไม่เพียงพอ 
 ๕.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
  ๑)  ปัญหาน้ าเสียจากตลาดสด และชุมชน 
  ๒)  คลองตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุม 
  ๓)  ประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 

  - ความต้องการของประชาชน 
 ๑.  ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑)  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วทุกซอย 
  ๒)  มีระบบประปาให้ทั่วถึงทุกซอย 
  ๓)  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนทุกสายในเขตเทศบาลให้มีสภาพที่ดี 
 ๒.  ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
  ๑)  ฝึกอบรมประกอบอาชีพเสริมต่าง ๆ 
  ๒)  ตลาดในการรองรับสินค้า 
  ๓)  เงินทุน  อุปกรณ์  บุคลากรผู้ให้ความรู้ในสาขาอาชีพต่าง ๆ 
  ๔)  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
 ๓.  ความต้องการด้านสังคม 
  ๑)  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การก าจัดยุงลายโรคพิษสุนัขบ้า  และ โรคติดต่ออ่ืน ๆ 
  ๒)  การดูแลให้ความสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี และคนพิการ  ให้ครอบคลุมทั่วถึง 
  ๓)  จัดสร้างห้องสมุด  และแหล่งข้อมูลเพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าวสารทั่วถึง 

   ๔)  ส่งเสริมประชาชน  เด็ก และเยาวชนให้มีการศึกษา  ตลอดทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
เด็กยากจน 

  ๕)  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติดประเภทต่างๆ 
  ๖)  ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔.  ความต้องการด้านการเมืองการบริหาร 
  ๑)   จัดฝึกอบรมเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มสตรี  กลุ่มอาสา 

และกลุ่มอ่ืน ๆ 
  ๒)  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

  ๓)  ปลูกจิตส านึกการรักท้องถิ่นรวมกัน  พัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 
  5. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

  ๑)  รณรงค์ให้ความรู้ในการบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ๒)  ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนเห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ

ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๓)  ให้มีการขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน  ก าจัดวชัพืช  จัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอส าหรับฤดูแล้ง 

     ๔)   ให้มีการขยายเขตประปาให้ทั่วถึง  เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
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5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์นั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วม
คิดร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมสร้าง  ร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ในเขตพ้ืนที่ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ซึ่งการพัฒนาเทศบาลจะสมบูรณ์ได้  จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนใน
พ้ืนที่  ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  โดยได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่ม  ทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม  และสนับสนุน
ให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชน ให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  โดยยึดกรอบ
แนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองใน
ท้องถิ่น  และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียง  โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 การวิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาลมีอ านาจ
หน้าที่  ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่  ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดย
วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  ภัยคุกคาม  ในการด าเนินการตามภารกิจ ตามหลัก SWOT โดยสามารถ
ก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น  7  ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  13)  พ.ศ. 2552  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๕.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  ๕.๑.๑  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  และทางระบายน้ า  (พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจ ฯ  มาตรา ๑๖ (๒)  และ  พ.ร.บ. เทศบาล ฯ  มาตรา  ๕๐ (๒) และมาตรา ๕๑ (๘)) 
  ๕.๑.๒  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน  (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ  
มาตรา ๑๖ (๔)) 
  ๕.๑.๓  การสาธารณูปการ (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ มาตรา ๑๖ (๕)) 
  ๕.๑.๔  การควบคุมอาคาร  (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ  มาตรา ๑๖ (๒๘)) 
  ๕.๑.๕  หน้าที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลต าบล  
(พ.ร.บ. เทศบาล ฯ  มาตรา (๙)) 

5.2   ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  ๕.๒.๑  การส่งเสริมการฝึก  และการประกอบอาชีพของประชาชน  (พ.ร.บ.ก าหนดแผนขั้นตอน
การกระจายอ านาจ  มาตรา ๑๖ (๖)) 
  ๕.๒.๒  การจัดการศึกษา (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ  มาตรา  ๑๖ (๙))  
  ๕.๒.๓  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  และ
ผู้ด้อยโอกาส  (พ.ร.บ. ก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ  มาตรา ๑๖ (๑๐)) 
  ๕.๒.๔  การส่งเสริมกีฬา (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ  มาตรา  ๑๖  (๑๔))  
  ๕.๒.๕  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ  มาตรา ๑๖ (๑๕)) 
  ๕.๒.๖  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล  (พ.ร.บ. ก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจ ฯ  มาตรา ๑๖ (๑๙))  

๕.๒.๗  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (พ.ร.บ.เทศบาล ฯ  มาตรา  ๕๐ (๔))  
๕.๒.๘  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (พ.ร.บ.เทศบาล ฯ  มาตรา  ๕๐ (๖)) 

  ๕.๒.๙  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ (พ.ร.บ.เทศบาล ฯ  มาตรา ๕๐  (๗))  
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  ๕.๒.๑๐  ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  (พ.ร.บ.เทศบาล ฯ มาตรา ๕๑ (๑)) 
  ๕.๒.๑๑  ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  (พ.ร.บ.เทศบาล ฯ  มาตรา ๕๑  (๖)) 
 ๕.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  ๕.๓.๑  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ  มาตรา  ๑๖ (๓)) 
  ๕.๓.๒  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  (พ.ร.บ.ก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจ ฯ มาตรา ๑๖ (๑๒))   
  ๕.๓.๓  การรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (พ.ร.บ.ก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ  มาตรา ๑๖ (๑๗)) 
  ๕.๓.๔  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ ฯ มาตรา ๑๖ (๒๐)) 
  ๕.๓.๕  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ มาตรา ๑๖ (๒๑)) 
  ๕.๓.๖  การจัดให้มีการควบคุมการฆ่าสัตว์  (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ 
มาตรา ๑๖ (๒๒)) 
  ๕.๓.๗  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัยโรงมหรสพ  
และสาธารณสถานอ่ืน  ๆ (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ มาตรา ๑๖ (๒๓)) 
  ๕.๓.๘  การผังเมือง (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ  มาตรา ๑๖ (๒๕)) 
  ๕.๓.๙  การขนส่งและวิศวกรรมจราจร (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ  
มาตรา ๑๖ (๒๖)) 
  ๕.๓.๑๐ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ 
มาตรา ๑๖ (๒๙)) 
  ๕.๓.๑๑  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน  และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ  มาตรา ๑๖ (๓๐)) 
  ๕.๓.๑๒  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (พ.ร.บ.เทศบาล ฯ  มาตรา ๕๐  (๑)) 
  ๕.๓.๑๓  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (พ.ร.บ.เทศบาล ฯ มาตรา  ๕๐ (๕)) 

๕.๔  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
  ๕.๔.๑  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ มาตรา  ๑๖(๑)) 

๕.๔.๒  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ ฯ มาตรา ๑๖ (๗)) 
  ๕.๔.๓  การส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ มาตรา (๘))  
  ๕.๔.๔  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร (พ.ร.บ.เทศบาล ฯ  มาตรา  ๕๑ (๕)) 
  ๕.๔.๕  เทศพาณิชย์ (พ.ร.บ.เทศบาล ฯ  มาตรา  ๕๑ (๙)) 
 ๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้องดังนี้ 
  ๕.๕.๑  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ ฯ  มาตรา ๑๖ (๑๓)) 
  ๕.๕.๒  การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย  (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ ฯ  มาตรา  ๑๖ (๑๘)) 
 



๒๘ 
 

  ๕.๕.๓  การจัดการบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม  (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ ฯ  มาตรา  ๑๖ (๒๔)) 
  ๕.๕.๔  การดูแลรักษาที่สาธารณะ (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ  มาตรา ๑๖ (๒๗))    
 ๕.๖  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้   
  ๕.๖.๑  บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ  มาตรา  ๑๖ (๑๑)) 
  ๕.๖.๒  หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  

5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  ๕.๗.๑  ส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (พ.ร.บ.ก าหนด 
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ  มาตรา  ๑๖ (๑๕)) 
  ๕.๗.๒  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอ านาจ ฯ  มาตรา ๑๖ (๑๖))    
  ๕.๗.๓  หน้าที่อื่นใดท่ีเป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจ ฯ  มาตรา  ๑๖ (๓๑))                                                                      
                    การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารสามารถก าหนด  จุดแข็งและจุดอ่อน ขององค์กรจากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท า งานของ
องค์กร ซึ่งจะท าให้สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างมีทิศทาง นอกจากนี้ยังอธิบายได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน 
ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่
จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis  มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา            
2  ส่วน  ดังนี้    
 1.  ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
  1.1  S มาจาก Strengths  หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น
ข้อดีที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการ
ผลิต  จุดแข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       
  1.2  W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการ
แก้ปัญหานั้น     
 2.  ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
  2.1  O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอก 
ขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้ น 
เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้อง
เสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
  2.2  T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ซึ่งการบริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  

 

 



๒๙ 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ในการด าเนนิการตามภารกิจ ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ทั้ง  7  ด้าน 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง   S 

๑. มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ครอบคลุม  
และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
2. เทศบาลมีโครงข่ายการคมนาคมท่ีครอบคลุม
เชื่อมต่อระหว่างถนนหลัก ถนนรอง ได้อย่างสะดวก
และคล่องตัว 

จุดอ่อน   W 

 ๑.  เทศบาลมีงบประมาณที่จ ากัด  
 ๒.  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
 ๓. ขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ า เพื่อการอุปโภคบริโภค 
และการเกษตร 

โอกาส   O 

1.พระราชบัญญัติก าหนดและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ 
หน้าที่ในการจัดท าระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นโดยมีหน่วยงาน
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล 
2.แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากข้ึนตามล าดับ
แผนกระจายอ านาจฯ และการจัดเก็บรายได้เอง 
3.ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความ 
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ 
ท างานมากข้ึน 

ข้อจ ากัด   T 

1. ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ เป็นอุปสรรค 
ทาให้หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการได้ตามความ
ต้องการของประชาชน โดยเฉพาะงบลงทุนด้านระบบ
สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ 
2. การคมนาคมขนส่ง จากรถบรรทุกน้ าหนักเกินจาก
ภายนอก ที่ใช้เส้นทางผ่านเทศบาล ส่งผลให้ถนนเกิด
การช ารุดเร็วขึ้น  
3. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองระดับประเทศส่งผลกระทบต่อการบริหาร 
ราชการและการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๒) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

จุดแข็ง   S 

1. เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์มีชุมชนที่เข้มแข็ง มีการ
รวมกลุ่ มและด า เนิ นกิจกรรมต่ างๆ  ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ  
2. เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์มีการส่งเสริมการออก
ก าลังกายแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือ
อุปกรณ์การออกก าลังกาย  
3. เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์มีสวนสาธารณะ สถานที่
นันทนาการ สถานที่ออกก าลังกาย บริการประชาชน 
4. ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการออก
ก าลังกายมากขึ้น  
5. มีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอครอบคลุมทั้งพ้ืนที่
อย่างเพียงพอ 

จุดอ่อน   W 

 ๑. ประชาชนบางส่วนยังขาดความสนใจที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน  
๒. ประชาชนบางส่วนขาดระเบียบวินัยในการด าเนิน
ชีวิตร่วมกัน เช่น การไม่มีวินัยการจราจร , การก่อ
ความเดือดร้อนในสังคม เป็นต้น  
3. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังมีอยู่ 
การลักขโมย โจรกรรม ทะเลาะวิวาท เป็นต้น 
 



๓๐ 
 

โอกาส   O 

๑. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมในการเข้ามาประสานงานร่วมมือกันในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน  
๒. การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ช่วยให้เทศบาลสามารถดูแลด้านสุขภาพ
อนามัยของประชาชนได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงมาก
ยิ่งขึ้น  
๓. มีหน่วยงานหรือสถาบันทางศาสนา อาทิ วัด 
มัสยิด มูลนิธิ  ศาลเจ้า ในสัดส่วนที่ เหมาะสมต่อ
ประชากร ท าให้เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของเยาวชนและประชาชน  
4. เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ิมโอกาสและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้กับประชาชน 
5. รัฐบาลมีนโยบายโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการและจัดท าบัตรประจ าตัวคนพิการอย่างทั่วถึง 

ข้อจ ากัด   T 

๑. ค่าครองชีพสูง การด าเนินชีวิตของผู้มีรายได้น้อย
ค่อนข้างล าบาก  
2. ปัญหายาเสพติด ท าให้เกิดปัญหาสังคมที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่  
๓. การครอบง าทางวัฒนธรรมของยุคข้อมูลข่าวสารไม่
ว่าจะเป็น อินเตอร์เน็ต ทีวี วิทยุ จากสื่อทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคนิยม
ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชนและ
ประชาชนในปัจจุบัน 
4. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  

3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
จุดแข็ง   S 

๑. มีการแต่งตั้ง อปพร.ในเขต ทต.เขาฉกรรจ์ 
2. มีหน่วยงานทางราชการ อาทิ ต ารวจ ทหาร คอย
ประสานงานร่วมมือในการดูแลรักษาความสงบได้
อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น 
3. มีเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการอบรมออกปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และให้บริการประชาชนในด้าน
บริการสาธารณะ  
 

จุดอ่อน   W 
1. การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงาน
ต่างด้าว 
2. ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
3. ปัญหาลักขโมยและความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สินโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
4. ยังขาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์และยานพาหนะ
ที่มีประสิทธิภาพ 

โอกาส   O 
1. การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายา          
เสพตดิตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดและอ าเภอ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของเทศบาล 
2. เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ได้ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจโดยเน้นพ้ืนที่
เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด การป้องกันและปราบปราม
ขโมย และพวกมิจฉาชีพ เป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน           
ของราษฎร 
 

ข้อจ ากัด   T 
1. ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่อพยพเข้ามาในท้องถิ่น 
ส่งผลให้เกิดปัญหาการแย่งงาน แย่งอาชีพ ตลอดจน
ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาอาชญากรรม โรคติดต่อ 
และยาเสพติด 
2. ปัญหายาเสพติดที่ไม่สามารถด าเนินการให้หมดไป 
3. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้
การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 

 



๓๑ 
 

4) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

จุดแข็ง   S 

๑. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล มีการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เข้าสู่เทศบาลมากข้ึน  
2. มีเส้นทางการคมนาคม ที่สะดวกสามารถขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรและเส้นทางการคมนาคมเชื่อม
ต่อไปยังต าบลที่ใกล้เคียง 

จุดอ่อน   W 

 ๑. ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น 
ขยะมูลฝอยตกค้าง ,การขาดวินัยจราจร , แผงขาย
สินค้าไม่เป็นระเบียบ เป็นต้น  
๒. สินค้าการเกษตรและสินค้า otop ขาดการส่งเสริม  
๓. ประชาชนในท้องถิ่นขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประเภทของที่ระลึกส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีตลาด
รองรับที่ชัดเจนเท่าที่ควร  
๔. โครงการในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องใช้
งบประมาณสูง ซึ่งเทศบาลมีงบประมาณจ ากัด  
5. มีการว่างงานในชุมชน เกิดจากเมื่อจบการศึกษา
แล้วไม่มีงาน, งานไม่ตรงกับสาขาท่ีเรียน มีความรู้น้อย 
ตลอดจนการเลือกงานและความเกียจคร้าน 
6. เกิดช่องว่างทางสังคมระหว่างประชาชนที่มีรายได้
สูงกับประชาชนที่มีรายได้น้อย 
 

โอกาส   O 

๑. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการเพ่ิมรายได้ด้านการ
ท่องเที่ยว  
๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในด้าน
การท่องเที่ยว 
3.รัฐบาลมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชน
มีรายได้มากข้ึน 
4. มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก   
5. โอกาสในการพัฒนาสินค้าสู่อินโดจีน 
6.รัฐบาลได้ประกาศให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
โดยให้เขตเศรษฐกิจพิเศษต้นแบบ (Quick Win) 
7. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และกระแสในการดูแล
รักษาสุขภาพ จะสนับสนุนการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรวมทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและ
แพทย์แผนไทย 
 

ข้อจ ากัด   T 

1. ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน น้ ามันราคา
แพง อาจมีผลให้นักท่องเที่ยวลดปริมาณลงได้  
2. ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นที่มี
แหล่งท่องเที่ยวอยู่ในเขตรับผิดชอบ 
3. การเข้ามาของห้างสรรพสินค้า ที่ส่งผลที่ส่งผล
กระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยในเขตเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 
5) การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง   S 

๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากเทศบาลมีประสบการณ์
การท างานด้านนี้มาอย่างยาวนาน  
2. ประชาชนมีการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม เห็นได้จาก
การมีส่วนร่วมในการน าเสนอปัญหา/ข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและเรื่องสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ มากขึ้น 

จุดอ่อน   W 

 ๑. งบประมาณมีจ ากัดในการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือ
การด าเนินการเก่ียวกับด้านสิ่งแวดล้อม  
๒. ประชาชนบางส่วนในเขตเทศบาลขาดจิตส านึกใน
การรักษาความสะอาด เช่น การทิ้งขยะไม่เป็นที่ , 
การปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือน ร้านค้าลงสู่แม่น้ า 
เป็นต้น  
๓. น้ าเสียจากการเกษตร เป็นภาคการผลิตที่ส าคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดและมีการใช้สารเคมี
เป็นจานวนมากโดยความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ของ
เกษตรกรซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าโดยเฉพาะ
น้ าผิวดิน ซึ่งมีความส าคัญต่อการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน 
4. ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการรักษา 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร 
มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
ภาวะโลกร้อน ปัญหาหมอกควัน ภัยธรรมชาติ
สุขภาพ และการท่องเที่ยว 
 

โอกาส   O 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสอดคล้องกับจังหวัด 
2. ได้รับความสนใจและร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่น
ด้วยกันในการร่วมกันจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัด เช่น ปัญหาขยะมูลฝอย 

ข้อจ ากัด   T 

๑. หน่วยงานท้องถิ่นใกล้เคียงตลอดจนประชาชนที่
อยู่นอกเขตนาขยะมูลฝอยมาทิ้งในเขตเทศบาล  
๒. การรับภาระหนักในการรองรับปริมาณขยะจาก
หน่วยงานภายนอก  
3. ปัญหาภัยธรรมชาติเช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่า มี
แนวโน้มของความถี่และความรุนแรงเพ่ิมขึ้น แต่มี
งบประมาณในการเตรียมความพร้อมและการ
ป้องกันสาธารณภัยไม่เพียงพอ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

6) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จุดแข็ง   S 

1. มีวัด และสถานธรรม ซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสร้าง
ความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของเยาวชน และประชนในต าบล 
2. มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ ตั้งแต่ เด็กก่อนวัยเรียน 
ถึง มัธยมตอนต้น ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการ
จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
3. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ยั่ งยืนและ
เข้มแข็ง เช่น งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณี
ลอยกระทง 
4. ประชาชนมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีดีงาม เป็นเอกลักษณ์ 
5 . สภ าพ สั งค ม ใน ชุ ม ช น อยู่ อ ย่ า งมี ค วาม สุ ข 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน ง่ายต่อการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม 

จุดอ่อน   W 
๑. ค่านิยมวัตถุสื่อสาร กลบเกลื่อนวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 
๒. เยาวชนมีค่านิยมท่ีผิด ขาดจิตสาธารณะ 
๓. งบประมาณของเทศบาลยังไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ 
4. การจัดท าฐานข้อมูลทางด้านสังคมไม่เป็นระบบ 
เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเพียงพอ 
5.วัฒนธรรมไทยที่มีความยืดหยุ่น อะลุ่มอล่วย มี
ความอ่อนแอในเรื่องระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา 
และการรักษากฎระเบียบ 
 

โอกาส   O 
1. มีแนวทางการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด 
2.หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนการพัฒนา
การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
3 .ยุ ท ธศาสตร์ก าร พั ฒ น าด้ านการศึ กษ าเป็ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
 

ข้อจ ากัด   T 
1. การประชาสัมพันธ์จากภาครัฐไม่ทั่วถึงประชาชน 
2. การวางแผนการด าเนินงานไม่ชัดเจน 
 

7) ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
จุดแข็ง   S 
๑. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ท้องถิ่นมากข้ึน  
๒. เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์มีค าสั่งแบ่งโครงสร้างของ
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ที่ชัดเจน คลอบคลุมอ านาจ
หนา้ที่ตามภารกิจ และ สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
ได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน  
3. ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายได้เองภายใต้
กรอบของกฎหมาย  
4. บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในเขตเทศบาลท าให้
มีความใกล้ชิดและเข้าใจวัฒนธรรมหรือปัญหาท้องถิ่น  
5. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนโดยตรงท าให้ เข้าใจปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 

จุดอ่อน   W 
๑. บุคลากรในองค์กรมีความถนัดเฉพาะด้าน ซึ่งไม่
สามารถท างานได้หลากหลายและทดแทนกันได้ใน
กรณีขาดใครไป  
๒. บุคลากรบางส่วนท างานแบบแยกส่วน ขาดการ 
บูรณาการร่วมกันในการยึดเป้าหมายเพ่ือองค์กรเป็น
ส าคัญ แต่ยึดเพียงเป้าหมายของตนเพียงเพ่ืองานใน
ส่วนที่รับผิดชอบแล้วเสร็จ  
3.ประชาชนขาดความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐ และผู้น าท้องถิ่น  
4.การด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของเทศบาลลงสู่ พ้ืนที่ ยั งไม่ชัดเจน  และ
กระจายไม่ท่ัวถึงในทุกเขตพ้ืนที่ชุมชน 
 



๓๔ 
 

6. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดท า
แผน การท างาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
อ่ืน 
7. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่ง
เป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
8. สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจและ
ก าลังงบประมาณ 

โอกาส   O 
๑ . การได้รับการอบรมและพัฒนาบุคลากรจาก
หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพต่างๆ  
๒. การได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น  
๓. การประกวดการบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล) 
ท าให้เกิดการตื่นตัวและพัฒนาองค์กร  
๔. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพในการท างาน มากขึ้น  
5. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้น
ตามแผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 
6. การพัฒ นาแผนที่ ภ าษี เชื่ อมโยงระบบ  GIS   
น ามาใช้พัฒนางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ข้อจ ากัด   T 
๑. ระเบียบกฎหมาย นโยบายจากส่วนกลางใน
ลักษณะการสั่งการจากเบื้องบนลงมา (Top Down) 
เป็นอุปสรรคต่อการท างานของท้องถิ่นในบางครั้ง  
๒. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมีน้อย
และใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้รับ ซึ่งเมื่อได้รับก็
ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนระยะเวลาที่วางไว้ 
3. อ านาจหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจ ฯ  บาง
ภารกิจ ยังไม่มีความชัดเจน 
4. การให้ความอิสระในการบริหารงานของเทศบาล
จากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับ 
ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 
ภารกิจทั้ง  ๗  ด้าน  ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาล  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ   แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล   แผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ    นโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของผู้บริหารเทศบาล  ซึ่งได้วิเคราะห์จากสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่และ
คาดว่าจะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  ได้อย่างครอบคลุม  และก าหนดเป็นภารกิจหลักและภารกิจรองได้ดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑ ภารกิจหลัก 
  ๖.๑.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

๑)  จัดท าทางระบายน้ าในเขตพ้ืนที่เทศบาลเพ่ือป้องกันน้ าท่วม 
2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเมือง 
3) การสาธารณูปการให้ครอบคลุมท้องถิ่น 
4) การควบคุมอาคาร 

  ๖.๑.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๑)   การส่งเสริมการฝึก  และการประกอบอาชีพ 

๒)   การจัดการศึกษา 
๓)   การส่งเสริมกีฬา 
๔)   การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
5) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

  ๖.๑.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๑)   การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

2) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด 
4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ๖.๑.๔ ด้านการวางแผนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
๑)   บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
2) การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน 
3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  ๖.๑.๕ ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1)  การดูแลที่สาธารณะ 
 ๒)  การดูแลป่าไม้/คลองธรรมชาติ 
 ๓)  การดูแลควบคุมมลพิษ 

  ๖.๑.๖ ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 -  บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ๖.๑.๗ ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุน  การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) ส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๒)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 



๓๖ 
 

 ๖.๒ ภารกิจรอง 
  ๖.๒.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานตามที่กฎหมายบัญญัติ  ให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
ต าบลอาจด าเนินการได้นอกเหนือจากหน้าที่หลัก 
  ๖.๒.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  และหน้าที่ของเทศบาล 
ต าบลอาจกระท าได้นอกเหนือจากหน้าที่หลัก 
  ๖.๒.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

การปรับปรุงและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล อาจ
ด าเนินการได้นอกเหนือจากหน้าที่หลัก 
  ๖.๒.๔ ด้านการวางแผน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ  และหน้าที่ของเทศบาลต าบลอาจด าเนินการได้
นอกเหนือจากหน้าที่หลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
  เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์เป็นเทศบาลประเภทสามัญ  โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการออกเป็น  ๖  ส่วน  ได้แก่  ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง   กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองการศึกษา  หน่วยตรวจสอบภายใน  โดยอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนภำยในส่วนรำชกำร
เทศบำล  ดังนี้  

 1. ส ำนักปลัดเทศบำล มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของ
เทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการ
นายกเทศมนตรีงานกิจการสภาเทศบาล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส  งานกิจการขนส่ง  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์  งาน
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งาน
จราจร งานวิเทศสัมพันธ์  งานประชาสัมพันธ์  งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานนิติการ  
งานคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่             
ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ            
ของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล                    
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  มีส่วน
ราชการภายใน  ประกอบด้วย 
  ฝ่ายอ านวยการ 
   - งานการเจ้าหน้าที่   - งานนิติการ 
  ฝ่ายปกครอง 
   - งานทะเบียนราษฎร   - งานบัตรประจ าประชาชน 
  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานรักษาความสงบ 
  ฝ่ายธุรการ 
   - งานบริหารงานทั่วไป    - งานกิจการสภาเทศบาล 
   - งานงานวิเคราะห์นโยบายและแผน - งานสวัสดิการสังคม 

2. กองคลัง  มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งาน
ตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ 
งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการ
จัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลอง
ประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ 
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนราชการภายในกองคลังประกอบด้วย 
  ฝ่ายบริหารงานคลัง 
   - งานการเงินและบัญชี     - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 
 



๓๘ 
 

  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   - งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได ้  - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   - งานบริหารงานทั่วไป 
  3. กองช่าง   มีมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ 
งานประมาณราคา งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุง
ระบบไฟส่อง สว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุง ประจ าปีงานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะงานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือ
สนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ 
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ 
รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนราชการภายในกองช่าง ประกอบด้วย 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
   - งานวิศวกรรมโยธา   - งานสถาปัตยกรรม 
   - งานบริหารงานทั่วไป 
  ฝ่ายการโยธา 
   - งานสาธารณูปโภค   - งานผังเมือง    

4. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ เกี่ยวกับงานการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  
วิเคราะห์และจัดแผนงานด้านสาธารณสุข  งานส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ  งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ  งานสุขาภิบาลชุมชน  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  งาน
คุ้มครองผู้บริโภค  งานให้บริการด้านสาธารณสุข  งานเภสัชกรรม  งานพยาธิวิทยา  งานรังสีวิทยา  งาน
วิชาการทางการแพทย์  งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์  งานการแพทย์ ง านการแพทย์ฉุกเฉิน  งาน
รักษาพยาบาล  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งานบริหารสาธารณสุข 
งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค  งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพ
หน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข  งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุน
การแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบ าบัด  งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข  
งานบริการรักษาความสะอาด  งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งาน
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี   ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  งานอาสาสมัคร
สาธารณสุข  งานป้องกันและบ าบัดการติดสารเสพติด  งานสัตวแพทย์  งานศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  วิเคราะห์ 
ก าหนดมาตรการและแผนด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  การเฝ้าระวัง
และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดท าและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม  งาน
วางแผนและจัดท าแผนด าเนินงาน ด้านการเฝ้าระวัง  ควบคุมมลพิษทางน้ า  อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง  
บ าบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ า  อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล  สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการ  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย  มีส่วนราชการภายในกองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 

 



๓๙ 
 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
   - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม - งานบริหารงานทั่วไป 
  ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
   - งานป้องกันและควบคุมโรค   - งานรักษาความสะอาด 
   - งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   5. กองการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนา
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น 
การจัดการ ศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้าน
การศึกษา งานโรงเรียนงานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและ
ส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดงานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพ
และมาตรฐาน หลักสูตรงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรม
วันเด็ก และ การศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือ
การศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัด
สถานศึกษาและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ            
ให้ค าแนะน าทางวิชาการ รวมถึงงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนราชการภายในกอง
การศึกษา ดังนี ้โครงสร้างกองการศึกษาประกอบด้วย 

ฝ่ายบริหารการศึกษา 
   - งานการศึกษาปฐมวัย   - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   - งานงานบริหารงานทั่วไป 
  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
   - งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ   - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   6. หน่วยตรวจสอบภำยใน  มีมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสาร
การรับการจ่ายเงินทุก ประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหา
พัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล 
งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และ เป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และ
ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า  ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการ
ควบคุมภายในของ หน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าแนว ทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

ตามโครงสร้างได้ก าหนดกรอบอัตราก าลั งข้ าราชการจ านวนทั้ งสิ้ น   47  อัตรา 
ลูกจ้างประจ า จ านวน  3  อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (โดยให้แยกประเภทด้วย) จ านวน  11  อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 40  อัตรา  รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน  101  อัตรา  
แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นจ านวนมากในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ดังนั้น  จึงต้องมีความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่ จ านวน  4  
อัตรา เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น  และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 



๔๐ 
 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์   เทศบาลมีภารกิจอ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้ 

 ๘.๑  เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  มีภารกิจด้านต่าง ๆ  ทีจ่ าเป็นในการก าหนดงานในส่วนราชการให้
สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่  ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน  โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑. ส านักปลัดเทศบาล 
   ๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ 
        - งานการเจ้าหน้าที่ 
        - งานนิติการ 
   ๑.๒  ฝ่ายปกครอง 
       - งานทะเบียนราษฎร 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
   ๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ 
        - งานการเจ้าหน้าที่ 
        - งานนิติการ 
   ๑.๒  ฝ่ายปกครอง 
       - งานทะเบียนราษฎร 
       - งานบัตรประจ าตัวประชาชน  

 

   ๑.๓  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
       - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๑.๔ ฝ่ายธุรการ 
       - งานธุรการ 
       - งานกิจการสภา 
       - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
       - งานสวัสดิการสังคม 

   ๑.๓  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       - งานรักษาความสงบ 
   ๑.๔ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
       - งานบริหารงานทั่วไป 
       - งานกิจการสภาเทศบาล 
       - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
       - งานสวัสดิการสังคม 

 

๒. กองคลัง 
   ๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง 
       - งานการเงินและบัญชี 
       - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   ๒.๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
       - งานธุรการ 
       - งานพัฒนารายได้ 
       - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

๒. กองคลัง 
   ๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง 
       - งานการเงินและบัญชี 
       - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   ๒.๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
       - งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
       - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
       - งานบริหารงานทั่วไป  

 

๓. กองช่าง 
    ๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
       - งานวิศวกรรมโยธา/งานสถาปัตยกรรม 
       - งานธุรการ    
    ๓.๒ ฝ่ายการโยธา 
       - งานสาธารณูปโภค 
       - งานผังเมือง 
       - งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 

๓. กองช่าง 
    ๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
       - งานวิศวกรรมโยธา 
       - งานสถาปัตยกรรม 
       - งานบริหารงานทั่วไป  
    ๓.๒ ฝ่ายการโยธา 
       - งานสาธารณูปโภค 
       - งานผังเมือง 

 



๔๑ 
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
        - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
        - งานธุรการ 
   ๔.๒  ฝ่ายบริการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
       - งานป้องกันและควบคุมโรค 
       -  งานรักษาความสะอาด 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
        - งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
        - งานบริหารงานทั่วไป 
   ๔.๒  ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
       - งานป้องกันและควบคุมโรค 
       - งานรักษาความสะอาด 
       - งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

๕. กองการศึกษา 
   ๕.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา 
       - งานการศึกษาปฐมวัย 
       - งานธุรการ 

๕. กองการศึกษา 
   ๕.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา 
       - งานการศึกษาปฐมวัย 
       - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       - งานบริหารงานทั่วไป 

 

   ๕.๒ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ    
        วัฒนธรรม 
       - งานกีฬาและนันทนาการ 
       - งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
   ๕.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   ๕.๒ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ    
        วัฒนธรรม 
       - งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
       - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
  

 

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน 
   - งานตรวจสอบภายใน 

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน 
     - นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 

                                                                                                                                        



8.2   การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 42

ระดับ/ หมายเหตุ

ประเภท/

กลุ่ม 2564 2565 2566 2564 2565 2566

นักบริหารงานทอ้งถิ่น ระดับกลาง (ปลัดเทศบาล) กลาง 1 1 1 1 นายอทุยั  เฮงประเสริฐ

นักบริหารงานทอ้งถิ่น ระดับต้น (รองปลัดเทศบาล) ต้น 1 1 1 1 ว่าง*
รวม 2 2 2 2

     1. ส านักปลัดเทศบาล

นักบริหารงานทั่วไป  ระดับกลาง (หน. ส านักปลัดเทศบาล) กลาง 1 1 1 1 นายสาคร  ช านาญปนื

1.1 ฝ่ายอ านวยการ

นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น (หน.ฝ่ายอ านวยการ) ต้น 1 1 1 1 ว่าง*

งานการเจ้าหน้าที่

พนักงานเทศบาล

นักทรัพยากรบคุคล ชก. 1 1 1 1 นางสาวอนงนาฎ  แผ่ก าเหนดิ

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงานทั่วไป ทั่วไป 1 1 1 1 นางสาวอนสุรา  สืบสุนทร

งานนิติการ

พนักงานเทศบาล

นิติกรปฏบิติัการ ปก. 1 1 1 1 นายนกิร  พะยอมศรี

1.2  ฝ่ายปกครอง

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หน.ฝ่ายปกครอง) ต้น 1 1 1 1 จ่าสิบเอกสมโชค  พรมพลิา

งานทะเบยีนราษฎร

งานบตัรประจ าตัวประชาชน

พนักงานเทศบาล
นักจัดการงานทะเบยีนและบตัร ชก. 1 1 1 1 นางสาวธนญัญา  ดีดวงพนัธ์
ลูกจ้างประจ า
นักการ บริการพืน้ฐาน 1 1 0 0 -1 ว่างยุบเลิก
1.3 ฝ่ายปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น (หน.ฝ่ายปอ้งกันฯ) ต้น 1 1 1 1 จ่าเอกสุนติิ  ค าด้วง

งานปอ้งกันและบรรเทาสาธาณภยั

งานรักษาความสงบ

พนักงานเทศบาล
จพง.ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ชง. 1 1 1 1 นายสุระศักด์ิ  พนัธ์พรม

      การก าหนดต าแหน่งของภารกิจทีจ่ะด าเนินการว่าใช้บุคลากรทีม่ีต าแหน่งอะไรจ านวนเท่าใด เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์   
เพือ่ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักด้านต่าง ๆ   จึงก าหนดกรอบอัตราก าลังเพือ่ให้สอดคล้องกับภารกิจไว้ดังนี้

กรอบอัตราก าลัง  3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 -2566  

สว่นราชการ

กรอบอัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง อัตราก าลังคน
ใชใ้นชว่งระยะเวลา ๓ ป ีขา้งหน้า เพ่ิม/ลด

กรอบ
อัตรา
ก าลงั
เดิม
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ระดับ/ หมายเหตุ

ประเภท/

กลุ่ม 2564 2565 2566 2564 2565 2566

พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานดับเพลิง (ทกัษะ) ทกัษะ 2 2 2 2 รายชื่อตามบัญชีจดัคนลงสู่ต าแหน่ง

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานดับเพลิง ทั่วไป 9 9 9 9 รายชื่อตามบัญชีจัดคนลงสู่ต าแหน่ง   

1.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น (หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  ต้น 1 1 1 1 นางโสภา  โคตรสงคราม

งานบริหารงานทั่วไป

พนักงานเทศบาล
เจ้าพนักงานธรุการ ปง. 1 1 1 1 นายสาธิต  ผลดี

ลูกจ้างประจ า
พนักงานขับรถยนต์  สนับสนุน 1 1 1 1 นายเอกลักษณ์  โสมนสั

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ คุณวฒิุ/ ปวช 1 1 1 1 นางนงเยาว์ เพชรชนะภิญโญ

พนักงานขับรถยนต์  ทกัษะ 1 1 1 1 นายเกรียงชัย  ภัทรพลชัย

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป ทั่วไป 1 1 1 1 ว่าง

คนงานท าความสะอาด ทั่วไป 1 1 1 1 นางถวิล  นามพันธ์

งานกิจการสภาเทศบาล
งานวิเคราะหน์โยบายและแผน

พนักงานเทศบาล

นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ปก. 1 1 1 1 นางกาญจนา  อศัเวก

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป ทั่วไป 1 1 1 1 วา่ที่ร้อยตรีหญิงภาวณีิ  คาทาศรี

งานสวัสดิการสังคม

พนักงานเทศบาล
นักพฒันาชุมชนปฏบิติัการ ปก. 1 1 1 1 นายนเรศร์  ฉิมมาฉุย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักพฒันาชุมชน คุณวุฒิ/ป.ตรี 1 1 1 1 นางสาวกมลพรรณ  จูมานัส

รวม 32 32 31 31 -1
     2. กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง (ผอ.กองคลัง) กลาง 1 1 1 1 นางเพลินตา  บญุเล็ก
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (หน.ฝ่ายบริหารฯ) ต้น 1 1 1 1 นางสาวพรรษา  มขีอง

งานการเงนิและบญัชี
พนักงานเทศบาล
นักวชิาการคลัง ชก. 1 1 1 1 นางสาวฐิตารีย ์รัตนวเิศษประชา

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี คุณวุฒิ/ ปวส. 1 1 1 1 นางสาวจุฑามาศ  พรมดา

สว่นราชการ

กรอบ
อัตรา
ก าลงั
เดิม

กรอบอัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง อัตราก าลังคน
ใชใ้นชว่งระยะเวลา ๓ ป ีขา้งหน้า เพ่ิม/ลด
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ระดับ/ หมายเหตุ

ประเภท/

กลุ่ม 2564 2565 2566 2564 2565 2566

งานพัสดุและทรัพย์สิน
พนักงานเทศบาล
นักวชิาการพสัดุ ชก. 1 1 1 1 นางสางสุภคัชญา  อาทร
เจ้าพนักงานพสัดุ  ปง./ชง. 1 1 1 1 ว่าง*.
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป ทั่วไป 1 1 1 1 นางสาวรัตนา  ค าแสน

2.2  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายบริหารฯ (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) ต้น 1 1 1 1 นายศรทรง  พนัธ์เงิน

งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
พนักงานเทศบาล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. 1 1 1 1 ว่าง*.
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป ทั่วไป 1 1 1 1 นางสาวกานต์มณี  บรเพชร

งานแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ลูกมือช่างแผนที่ภาษ ี คุณวุฒิ/ ปวช. 1 1 1 1 นายจิรวัฒน์ วุฒิรัตน์

พนักงานจ้างทั่วไป
เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูล ทั่วไป 3 3 3 3 รายชื่อตามบญัชีจัดคนลงสู่ต าแหน่ง 

งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานเทศบาล
เจ้าพนักงานธรุการ ปง./ชง. 1 1 1 1 ว่าง*

รวม 15 15 15 15
        3. กองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (ผอ.กองช่าง) กลาง 1 1 1 1 นายชัชชัย  อศัเวก
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (หน.ฝ่ายแบบแผนฯ) ต้น 1 1 1 1 ว่าง*

งานวิศวกรรมโยธา
งานสถาปตัยกรรม

พนักงานเทศบาล
นายช่างโยธา ชง. 1 1 1 1 นายวะสรรณ์  คัดทจันทร์

งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานเทศบาล
เจ้าพนักงานธรุการ ปง./ชง. 1 1 1 1 ว่าง
3.2 ฝ่ายการโยธา
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (หน.ฝ่ายการโยธา) ต้น 1 1 1 1 นายไพโรจน ์ หยวกกลาง

งานสาธารณปูโภค
งานผังเมือง

พนักงานเทศบาล
นายช่างโยธา ชง. 1 1 1 1 นายทรงวุฒิ  เคนพะนาน

สว่นราชการ

กรอบ
อัตรา
ก าลงั
เดิม

กรอบอัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง อัตราก าลังคน
ใชใ้นชว่งระยะเวลา ๓ ป ีขา้งหน้า เพ่ิม/ลด
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ระดับ/ หมายเหตุ

ประเภท/

กลุ่ม 2564 2565 2566 2564 2565 2566

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป ทั่วไป 3 3 3 3 รายชื่อตามบญัชีจัดคนลงสู่ต าแหน่ง 

รวม 9 9 9 9
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น (ผอ.กองสาธารณสุขฯ) ต้น 1 1 1 1 นางสาวนงค์ลักษ ์  ศรีแกว้
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นกับริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น (หน.ฝ่ายบริหารงานฯ) ต้น 1 1 1 1 นายวีรพงษ ์ วันดีราช

งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พนักงานเทศบาล
นักวชิาการสุขาภบิาล ปก. 1 1 1 1 นางนวลฉวี  บภุกัดี
เจ้าพนักงานสุขาภบิาล ปง./ชง. 1 1 1 1 ว่าง*

งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานเทศบาล
เจ้าพนักงานธรุการ ปง./ชง. 1 1 1 1 ว่าง
4.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น (หน.ฝ่ายบริการฯ) ต้น 1 1 1 1 ว่าง*

งานปอ้งกันและควบคุมโรค
ลูกจ้างประจ า
พนักงานขับรถยนต์ สนับสนุน 1 1 1 1 นาณรงค์  สมสนทิ

งานรักษาความสะอาด
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานกวาดถนน ทั่วไป 7 7 7 7 รายชื่อตามบญัชีจัดคนลงสู่ต าแหน่ง 

คนสวน ทั่วไป 4 4 4 4 รายชื่อตามบัญชีจดัคนลงสู่ต าแหน่ง

งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานขับรถยนต์ ทกัษะ 1 1 1 1 นายลมาย  ชื่นชีพ

พนักงานขับรถยนต์ ทกัษะ 0 0 1 1 +1 ก าหนดเพิ่ม

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานประจ ารถขยะ ทั่วไป 5 5 5 5 รายชื่อตามบัญชีจดัคนลงสู่ต าแหน่ง

คนงานประจ ารถขยะ ทั่วไป 0 0 3 3 +3 ก าหนดเพิ่ม

รวม 24 24 28 28 +4
5. กองการศึกษา

นกับริหารงานการศึกษา ระดับกลาง (ผอ.กองการศึกษา)  กลาง 1 1 1 1 นายเอกลักษณ์  นามบตุร
5.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา) ต้น 1 1 1 1 ว่าง*

งานการศึกษาปฐมวัย
พนักงานเทศบาล
นักวชิาการศึกษา ปก. 1 1 1 1 นายวิศิษฐ์  นนทจ์ุมจัง

สว่นราชการ

กรอบ
อัตรา
ก าลงั
เดิม

กรอบอัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง อัตราก าลังคน
ใชใ้นชว่งระยะเวลา ๓ ป ีขา้งหน้า เพ่ิม/ลด
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ระดับ/ หมายเหตุ

ประเภท/

กลุ่ม 2564 2565 2566 2564 2565 2566

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พนักงานครูเทศบาล
ครู   คศ.2 ชก. 1 1 1 1 ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ช่วย 3 3 3 3 ว่าง*
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ดูแลเด็ก ทกัษะ 3 3 3 3 รายชื่อตามบัญชีจดัคนลงสู่ต าแหน่ง

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป ทั่วไป 1 1 1 1 นางสาวฐิติรัตน์  บุญมั่น

งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานเทศบาล
เจ้าพนักงานธรุการ ปง. 1 1 1 1 นางสาวกรรณิกา  ชาช านาญ

5.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
    วัฒนธรรม
นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (หน.ฝ่ายส่งเสริมฯ) ต้น 1 1 1 1 ว่าง*

งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
พนักงานเทศบาล
นักสันทนาการ ปก./ชก. 1 1 1 1 ว่าง
จพง.การเงินและบญัชี  ปง./ชง. 1 1 1 1 ว่าง*
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป ทั่วไป 1 1 1 1 ว่าง

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป ทั่วไป 2 2 2 2 รายชื่อตามบัญชีจดัคนลงสู่ต าแหน่ง

รวม 18 18 18 18
6. หน่วยตรวจสอบภายใน

นักวชิาการตรวจสอบภายใน ปก. 1 1 1 1 นางสาวทฆิมัพร  ภกูาบขาว
รวม 1 1 1 1

รวมทั้งหมด 101 101 104 104 +3  -

หมายเหต ุ     ว่าง*  ขอใชบ้ัญช ีกสถ.

สว่นราชการ

กรอบ
อัตรา
ก าลงั
เดิม

กรอบอัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง อัตราก าลังคน
ใชใ้นชว่งระยะเวลา ๓ ป ีขา้งหน้า เพ่ิม/ลด



ระดับ/ จ ำนวน

ประเภท/ ทั้งหมด จ ำนวน เงินเดือน เงินประจ ำ

กลุ่ม (คน) (1) ต ำแหน่ง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566
1 ปลัดเทศบาล (นกับริหารงานทอ้งถิ่น) กลาง 1 1 568,560 168,000 1 1 1  -  -  - 0 19,560 19,920 736,560 756,120 776,040 (47,380)
2 รองปลัดเทศบาล (นกับริหารงานทอ้งถิ่น) ต้น 1  - 401,940 42,000 1 1 1  -  -  - 0 15,060 15,060 443,940 459,000 474,060 ว่างเดิม

1. ส ำนักปลดัเทศบำล (01)
3 หน.ส านกัปลัดฯ (นกับริหารงานทั่วไป) กลาง 1 1 437,400 134,400 1 1 1  -  -  - 0 16,560 16,320 571,800 588,360 604,680 (36,450)

1.1 ฝ่ำยอ ำนวยกำร
4 หน.ฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) ต้น 1  - 393,600 18,000 1 1 1  -  -  - 0 13,620 13,620 411,600 425,220 438,840 ว่างเดิม

งำนกำรเจำ้หน้ำที่
พนักงำนเทศบำล

5 นกัทรัพยากรบคุคล ชก. 1 1 323,760 0 1 1 1  -  -  - 0 12,600 12,960 323,760 336,360 349,320 (26,980)
พนักงำนจำ้งทั่วไป

6 คนงานทั่วไป ทั่วไป 1 1 108,000 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)
งำนนิติกำร

7 นติิกร ปก. 1 1 218,400 0 1 1 1  -  -  - 0 7,680 7,680 218,400 226,080 233,760 (18,200)
1.2 ฝ่ำยปกครอง

8 หน.ฝ่ายปกครอง (นกับริหารงานทั่วไป) ต้น 1 1 382,560 22,200 1 1 1  -  -  - 0 13,440 13,320 404,760 418,200 431,520 (31,880)
งำนทะเบียนรำษฎร

งำนบัตรประจ ำตัวประชำชน
พนักงำนเทศบำล

9 นกัจัดการงานทะเบยีนและบตัร ชก. 1 1 271,440 0 1 1 1  -  -  - 0 11,160 11,280 271,440 282,600 293,880 (22,620)
ลกูจำ้งประจ ำ

10 นกัการ บริการพื้นฐาน 1 1 232,920 0 1 0 0  - -1  - 0 0 0 232,920 0 0 ว่างยุบเลิก
1.3 ฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

11 หน.ฝ่ายปอ้งกันฯ (นักบริหารงานทั่วไป) ต้น 1 1 362,640 18,000 1 1 1  -  -  - 0 13,440 13,320 380,640 394,080 407,400 (30,220)
11 9 11 10 10 4,103,820 3,994,020 4,117,500

47
 9.  ภำระค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

กำรวิเครำะห์กำรก ำหนดอัตรำก ำลังของพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง

ที่ ชื่อสำยงำน

จ ำนวนที่มอียู่ปัจจบุัน อัตรำต ำแหน่งที่คำดวำ่จะตอ้งใช้ อัตรำก ำลงัคน
ภำระค่ำใชจ้ำ่ยที่เพ่ิมขึ้น (3) ค่ำใชจ้ำ่ยรวม (4) หมำยเหตุ

ในช่วงระยะเวลำ 3  ปี ข้ำงหน้ำ เพ่ิม/ลด



ระดับ/ จ ำนวน

ประเภท/ ทั้งหมด จ ำนวน เงินเดือน เงินประจ ำ

กลุ่ม (คน) (1) ต ำแหน่ง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

ที่ ชื่อสำยงำน

จ ำนวนที่มอียู่ปัจจบุัน อัตรำต ำแหน่งที่คำดวำ่จะตอ้งใช้ อัตรำก ำลงัคน
ภำระค่ำใชจ้ำ่ยที่เพ่ิมขึ้น (3) ค่ำใชจ้ำ่ยรวม (4) หมำยเหตุ

ในช่วงระยะเวลำ 3  ปี ข้ำงหน้ำ เพ่ิม/ลด

งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
งำนรักษำควำมสงบ

พนักงำนเทศบำล
12 จพง.ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ชง. 1 1 254,280 0 1 1 1  -  -  - 0 10,200 10,560 254,280 264,480 275,040 (21,190)

พนักงำนจำ้งตำมภำรกิจ
13 พนกังานดับเพลิง ทกัษะ 1 1 157,920 0 1 1 1  -  -  - 0 6,360 6,600 157,920 164,280 170,880 (13,160)
14 พนกังานดับเพลิง ทกัษะ 1 1 158,160 0 1 1 1  -  -  - 0 6,360 6,600 158,160 164,520 171,120 (13,180)

พนักงำนจำ้งทั่วไป
15 พนกังานดับเพลิง 9 9 972,000 0 9 9 9  -  -  - 0 0 0 972,000 972,000 972,000 (9,000)

1.4 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
15 หน.ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป (นักบริหารงานทัว่ไป) ต้น 1 1 376,080 18,000 1 1 1  -  -  - 0 13,320 13,320 394,080 407,400 420,720 (31,340)

งำนบริหำรงำนทั่วไป
พนักงำนเทศบำล

17 เจ้าพนกังานธุรการ ปง. 1 1 165,120 0 1 1 1  -  -  - 0 6,600 6,480 165,120 171,720 178,200 (13,760)
ลกูจำ้งประจ ำ

18 พนกังานขับรถยนต์ สนบัสนนุ 1 1 262,560 0 1 1 1  -  -  - 0 8,640 8,880 262,560 271,200 280,080 (21,880)
พนักงำนจำ้งตำมภำรกิจ

19 ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ (คุณวุฒิ) ปวช. 1 1 182,040 0 1 1 1  -  -  - 0 7,320 7,680 182,040 189,360 197,040 (15,170)
20 พนกังานขับรถยนต์ ทกัษะ 1 1 169,920 0 1 1 1  -  -  - 0 6,840 7,080 169,920 176,760 183,840 (14,160)

พนักงำนจำ้งทั่วไป
21 คนงานทั่วไป ทั่วไป 1 1 108,000 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)
22 คนงานท าความสะอาด ทั่วไป 1 1 108,000 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)

งำนกิจกำรสภำ
งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน

พนักงำนเทศบำล
23 นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ปก. 1 1 253,680 0 1 1 1  -  -  - 0 8,880 8,640 253,680 262,560 271,200 (21,140)

พนักงำนจำ้งทั่วไป
24 คนงานทั่วไป ทั่วไป 1 1 108,000 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)

21 21 21 21 21 3,293,760 3,368,280 3,444,120 48



ระดับ/ จ ำนวน

ประเภท/ ทั้งหมด จ ำนวน เงินเดือน เงินประจ ำ

กลุ่ม (คน) (1) ต ำแหน่ง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

ที่ ชื่อสำยงำน

จ ำนวนที่มอียู่ปัจจบุัน อัตรำต ำแหน่งที่คำดวำ่จะตอ้งใช้ อัตรำก ำลงัคน
ภำระค่ำใชจ้ำ่ยที่เพ่ิมขึ้น (3) ค่ำใชจ้ำ่ยรวม (4) หมำยเหตุ

ในช่วงระยะเวลำ 3  ปี ข้ำงหน้ำ เพ่ิม/ลด

งำนสวัสดิกำรสงัคม
พนักงำนเทศบำล

25 นกัพฒันาชุมชน ปก. 1 1 218,400 0 1 1 1  -  -  - 0 7,680 7,680 218,400 226,080 233,760 (18,200)
พนักงำนจำ้งตำมภำรกิจ

26 ผู้ช่วยนกัพฒันาชุมชน (คุณวุฒิ) ป.ตรี. 1 1 249,600 0 1 1 1  -  -  - 0 10,080 10,440 249,600 259,680 270,120 (20,800)
2. กองคลงั (04)

27 ผอ.กองคลัง (นกับริหารงานการคลัง) กลาง 1 1 503,160 134,400 1 1 1  -  -  - 0 16,440 19,560 637,560 654,000 673,560 (41,930)
2.1 ฝ่ำยบริหำรงำนคลงั

28 หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ต้น 1 1 356,160 18,000 1 1 1  -  -  - 0 13,320 13,080 374,160 387,480 400,560 (29,680)
งำนกำรเงินและบัญชี

พนักงำนเทศบำล
29 นกัวิชาการคลัง ชก. 1 1 336,360 0 1 1 1  -  -  - 0 12,960 13,320 336,360 349,320 362,640 (28,030)

พนักงำนจำ้งตำมภำรกิจ
30 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คุณวุฒิ) ปวส. 1 1 138,000 0 1 1 1  -  -  - 0 5,520 5,760 138,000 143,520 149,280 (11,500)

งำนพัสดุและทรัพยส์นิ
พนักงำนเทศบำล

31 นกัวิชาการพสัดุ ชก. 1 1 336,360 0 1 1 1  -  -  - 0 12,960 13,320 336,360 349,320 362,640 (28,030)
32 เจ้าพนกังานพสัดุ ปง./ชง. 1  - 297,900 0 1 1 1  -  -  - 0 9,720 9,720 297,900 307,620 317,340 ว่างเดิม

พนักงำนจำ้งทั่วไป
33 คนงานทั่วไป ทั่วไป 1 1 108,000 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)

2.2 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
34 หน.ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป (นักบริหารงานทัว่ไป) ต้น 1 1 429,240 18,000 1 1 1  -  -  - 0 13,080 13,200 447,240 460,320 473,520 (35,770)

งำนเร่งรัดและจดัเก็บรำยได้
พนักงำนเทศบำล

35 เจ้าพนกังานจัดเกบ็รายได้ ปง./ชง. 1  - 297,900 0 1 1 1  -  -  - 0 9,720 9,720 297,900 307,620 317,340 ว่างเดิม
พนักงำนจำ้งทั่วไป

36 คนงานทั่วไป ทั่วไป 1 1 108,000 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)
12 10 12 12 12 3,549,480 3,660,960 3,776,760

49



ระดับ/ จ ำนวน

ประเภท/ ทั้งหมด จ ำนวน เงินเดือน เงินประจ ำ

กลุ่ม (คน) (1) ต ำแหน่ง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

ที่ ชื่อสำยงำน

จ ำนวนที่มอียู่ปัจจบุัน อัตรำต ำแหน่งที่คำดวำ่จะตอ้งใช้ อัตรำก ำลงัคน
ภำระค่ำใชจ้ำ่ยที่เพ่ิมขึ้น (3) ค่ำใชจ้ำ่ยรวม (4) หมำยเหตุ

ในช่วงระยะเวลำ 3  ปี ข้ำงหน้ำ เพ่ิม/ลด

งำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพยส์นิ
พนักงำนจำ้งตำมภำรกิจ

37 ลูกมอืช่างแผนที่ภาษ ี(คุณวุฒิ) ปวช. 1 1 116,760 0 1 1 1  -  -  - 0 4,680 4,920 116,760 121,440 126,360 (9,730)
พนักงำนจำ้งทั่วไป

38 เจ้าหนา้ที่ส ารวจข้อมลู ทั่วไป 3 3 324,000 0 3 3 3  -  -  - 0 0 0 324,000 324,000 324,000 (9,000)
งำนบริหำรงำนทั่วไป

พนักงำนเทศบำล
39 เจ้าพนกังานธุรการ ปง./ชง. 1  - 297,900 0 1 1 1  -  -  - 0 9,720 9,720 297,900 307,620 317,340 ว่างเดิม

3. กองชำ่ง (05)
40 ผอ.กองช่าง (นกับริหารงานช่าง) กลาง 1 1 462,000 134,400 1 1 1  -  -  - 0 16,560 16,440 596,400 612,960 629,400 (38,500)

3.1 ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง
41 หน.ฝ่ายแบบแผนฯ (นักบริหารงานช่าง) ต้น 1  - 393,600 18,000 1 1 1  -  -  - 0 13,620 13,620 411,600 425,220 438,840 ว่างเดิม

งำนวิศวกรรมโยธำ
งำนสถำปัตยกรรมโยธำ

พนักงำนเทศบำล
42 นายช่างโยธา ชง. 1 1 280,440 0 1 1 1  -  -  - 0 10,800 11,040 280,440 291,240 302,280 (23,370)

งำนบริหำรงำนทั่วไป
พนักงำนเทศบำล

43 เจ้าพนกังานธุรการ ปง./ชง. 1  - 297,900 0 1 1 1  -  -  - 0 9,720 9,720 297,900 307,620 317,340 ว่างเดิม
3.2 ฝ่ำยกำรโยธำ

44 หน.ฝ่ายการโยธา (นกับริหารงานช่าง)  ต้น 1 1 305,640 18,000 1 1 1  -  -  - 0 11,880 12,240 323,640 335,520 347,760 (25,470)
งำนสำธำรณูปโภค

งำนผังเมอืง
พนักงำนเทศบำล

45 นายช่างโยธา ชง. 1 1 234,960 0 1 1 1  -  -  - 0 9,360 9,960 234,960 244,320 254,280 (19,580)
พนักงำนจำ้งทั่วไป

46 คนงานทั่วไป ทั่วไป 3 3 324,000 0 3 3 3  -  -  - 0 0 0 324,000 324,000 324,000 (9,000)
14 11 14 14 14 3,207,600 3,293,940 3,381,600

50



ระดับ/ จ ำนวน

ประเภท/ ทั้งหมด จ ำนวน เงินเดือน เงินประจ ำ

กลุ่ม (คน) (1) ต ำแหน่ง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

ที่ ชื่อสำยงำน

จ ำนวนที่มอียู่ปัจจบุัน อัตรำต ำแหน่งที่คำดวำ่จะตอ้งใช้ อัตรำก ำลงัคน
ภำระค่ำใชจ้ำ่ยที่เพ่ิมขึ้น (3) ค่ำใชจ้ำ่ยรวม (4) หมำยเหตุ

ในช่วงระยะเวลำ 3  ปี ข้ำงหน้ำ เพ่ิม/ลด

47 ผอ.กองสาธารณสุข ฯ  (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ) ต้น 1 1 356,160 42,000 1 1 1  -  -  - 0 13,320 13,080 398,160 411,480 424,560 (29,680)
4.1 ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสขุ

48 หน.ฝ่ายบริหารงานฯ (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ) ต้น 1 1 416,160 18,000 1 1 1  -  -  - 0 13,080 13,080 434,160 447,240 460,320 (34,680)
งำนควบคุมและจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม
พนักงำนเทศบำล

49 นกัวิชาการสุขาภบิาล ปก. 1 1 194,640 0 1 1 1  -  -  - 0 8,640 7,560 194,640 203,280 210,840 (16,220)
50 เจ้าพนกังานสุขาภบิาล ปง./ชง. 1  - 297,900 0 1 1 1  -  -  - 0 9,720 9,720 297,900 307,620 317,340 ว่างเดิม

งำนบริหำรงำนทั่วไป
พนักงำนเทศบำล

51 เจ้าพนกังานธุรการ ปง./ชง. 1  - 297,900 0 1 1 1  -  -  - 0 9,720 9,720 297,900 307,620 317,340 ว่างเดิม
4.2 ฝ่ำยบริกำรสำธำรณสขุ

52 หน.ฝ่ายฯบริการฯ (นกับริหารงานสาธารณสุขฯ) ต้น 1  - 393,600 18,000 1 1 1  -  -  - 0 13,620 13,620 411,600 425,220 438,840 ว่างเดิม
งำนป้องกันและควบคุมโรค

ลกูจำ้งประจ ำ
53 พนกังานขับรถยนต์ สนบัสนนุ 1 1 288,960 0 1 1 1  -  -  - 0 9,240 9,840 288,960 298,200 308,040 (24,080)

งำนรักษำควำมสะอำด
พนักงำนจำ้งทั่วไป

54 พนกังานจ้างทั่วไป ทั่วไป 11 11 1,188,000 0 11 11 11  -  -  - 0 0 0 1,188,000 1,188,000 1,188,000 (9,000)
งำนจดักำรมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล

พนักงำนจำ้งตำมภำรกิจ
55 พนกังานขับรถยนต์ ทกัษะ 1 1 156,720 0 1 1 1  -  -  - - 6,360 6,600 156,720 163,080 169,680 (13,060)
56 พนกังานขับรถยนต์ ทกัษะ 0 0 0 0 0 1 1  - +1  -  - 112,800 4,560 0 112,800 117,360 ก าหนดเพิ่ม

พนักงำนจำ้งทั่วไป
57 พนกังานจ้างทั่วไป ทั่วไป 5 5 540,000 0 5 8 8  - +3  - 0 0 0 540,000 864,000 864,000 ก าหนดเพิ่ม 3 อตัรา

5. กองกำรศึกษำ (08)
58 ผอ.กองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) กลาง 1 1 503,160 134,400 1 1 1  -  -  - 0 16,440 19,560 637,560 654,000 673,560 (41,930)

5.1 ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ
59 หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) ต้น 1  - 393,600 18,000 1 1 1  -  -  - 0 13,620 13,620 411,600 425,220 438,840 ว่างเดิม

26 26 30 30 5,257,200 5,807,760 5,928,720

51

4. กองสำธำรณสขุและสิ่งแวดลอ้ม (06)



ระดับ/ จ ำนวน

ประเภท/ ทั้งหมด จ ำนวน เงินเดือน เงินประจ ำ

กลุ่ม (คน) (1) ต ำแหน่ง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

ที่ ชื่อสำยงำน

จ ำนวนที่มอียู่ปัจจบุัน อัตรำต ำแหน่งที่คำดวำ่จะตอ้งใช้ อัตรำก ำลงัคน
ภำระค่ำใชจ้ำ่ยที่เพ่ิมขึ้น (3) ค่ำใชจ้ำ่ยรวม (4) หมำยเหตุ

ในช่วงระยะเวลำ 3  ปี ข้ำงหน้ำ เพ่ิม/ลด

งำนกำรศึกษำปฐมวัย
พนักงำนเทศบำล

60 นกัวิชาการศึกษา ปก. 1 1 214,560 0 1 1 1  -  -  - 0 7,680 7,680 214,560 222,240 229,920 (17,880)
งำนศูนยพั์ฒนำเด็กเลก็

พนักงำนครูเทศบำล
61 ครู คศ.2 1 1 0 0 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - อดุหนนุ
62 ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย 3  - 0 0 3 3 3  -  -  -  -  -  -  -  -  - อดุหนนุ

พนักงำนจำ้งตำมภำรกิจ
63 ผู้ดูแลเด็ก ทกัษะ 1 1 46,800 0 1 1 1  -  -  - 0 6,840 6,720 46,800 53,640 60,360 (13,300)
64 ผู้ดูแลเด็ก ทกัษะ 2 2 84,240 0 2 2 2  -  -  - 0 12,480 12,960 84,240 96,720 109,680 (12,910)

พนักงำนจำ้งทั่วไป
65 คนงานทั่วไป ทั่วไป 1 1 108,000 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)

งำนบริหำรงำนทั่วไป
พนักงำนเทศบำล

66 เจ้าพนกังานธุรการ ปง. 1 1 162,000 0 1 1 1  -  -  - 0 6,360 6,480 162,000 168,360 174,840 (13,500)
5.2 ฝ่ำยสง่เสริมกำรศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม

67 หน.ฝ่ายส่งเสริมฯ (นกับริหารงานการศึกษา)  ต้น 1  - 393,600 18,000 1 1 1  -  -  - 0 13,620 13,620 411,600 425,220 438,840 ว่างเดิม
งำนสง่เสริมกีฬำและนันทนำกำร

พนักงำนเทศบำล
68 นกัสันทนาการ ปก/ชก 1  - 355,320 0 1 1 1  -  -  - 0 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320 ว่างเดิม
69 เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี ปง./ชง. 1  - 297,900 0 1 1 1  -  -  - 0 9,720 9,720 297,900 307,620 317,340 ว่างเดิม

พนักงำนจำ้งทั่วไป
70 คนงานทั่วไป ทั่วไป 1  - 108,000 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 ว่างเดิม

งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

พนักงำนจำ้งทั่วไป
71 คนงานทั่วไป ทั่วไป 2 2 216,000 0 2 2 2  -  -  - 0 0 0 216,000 216,000 216,000 (9,000)

16 9 16 16 16 2,004,420 2,073,120 2,142,300
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ระดับ/ จ ำนวน

ประเภท/ ทั้งหมด จ ำนวน เงินเดือน เงินประจ ำ

กลุ่ม (คน) (1) ต ำแหน่ง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

ที่ ชื่อสำยงำน

จ ำนวนที่มอียู่ปัจจบุัน อัตรำต ำแหน่งที่คำดวำ่จะตอ้งใช้ อัตรำก ำลงัคน
ภำระค่ำใชจ้ำ่ยที่เพ่ิมขึ้น (3) ค่ำใชจ้ำ่ยรวม (4) หมำยเหตุ

ในช่วงระยะเวลำ 3  ปี ข้ำงหน้ำ เพ่ิม/ลด

6.หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน (12)
72 นกัวิชาการตรวจสอบภายใน ปก. 1 1 194,640 0 1 1 1  -  -  - 0 8,640 7,560 194,640 203,280 210,840 (16,220)

รวม 101 61 20,601,120 1,009,800 101 104 104  - +4 -1  - - 699,360 600,480 21,610,920 22,401,360 23,001,840 

3,241,638 3,360,204 3,450,276 

24,852,558 25,761,564 26,452,116 

81,000,000 78,000,000 81,900,000 

30.68 33.03 32.30
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งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี
คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี

ประมำณกำรประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 15%
รวมเป็นค่ำใชจ้ำ่ยบุคคลทั้งสิ้น



โครงสร้างเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) (1)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

(นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ) (1)

1.ฝ่ายอ านวยการ
1.1 งานการเจ้าหน้าท่ี
1.2 งานนิติการ

2. ฝ่ายปกครอง
2.1 งานทะเบียนราษฎร
2.2 งานบัตรประจ าตัวประชาชน

3. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.1 งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
3.2 งานรักษาความสงบ

4. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
4.1 งานบริหารงานท่ัวไป
4.2 งานกิจการสภาเทศบาล
4.3    งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
4.4 งานสวัสดิการสังคม

1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
1.1 งานการเงินและบัญชี
1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน

2.  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
2.1 งานเร่งรัดและจัดเก็บ

รายได้
2.2 งานแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน
2.3 งานบริหารงานท่ัวไป

1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสรา้ง
1.1 งานวิศวกรรมโยธา
1.2 งานสถาปัตยกรรม
1.2 งานบริหารงานท่ัวไป

2. ฝ่ายการโยธา
2.1 งานสาธารณูปโภค
2.2 งานผังเมือง   

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
1.1 งานควบคุมและจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.2 งานบริหารงานท่ัวไป

2.  ฝ่ายบริการสาธารณสุข
2.1 งานป้องกันและควบคุมโรค
2.2 งานรักษาความสะอาด
2.3 งานจัดการมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
1.1 งานการศึกษาปฐมวัย
1.2 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.3 งานบริหารงานท่ัวไป

2.  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 งานส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ

2.2 งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) (1)

ผู้อ านวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง 
ระดับกลาง)  (1)

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) (1)
ผู้อ านวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (1)

ผู้อ านวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศกึษา 
ระดับกลาง)  (1)

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

(นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม   ระดับต้น)  (1)

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ  
ตามแผนอัตราก าลัง  3 ปี
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โครงสร้างส านักปลัดเทศบาล
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับกลาง) (1)

1 งานการเจ้าหน้าท่ี
* พนักงานเทศบาล
- นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (1)

* พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานท่ัวไป (1)

2. งานนิติการ
*  พนักงานเทศบาล

- นิติกร (ปก.) (1)

1. งานทะเบียนราษฎร
2. งานบัตรประจ าตัวประชาชน
* พนักงานเทศบาล

- นักจัดการงานทะเบียน
และบัตร  (ชก.) (1)

1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. งานรักษาความสงบ

* พนักงานเทศบาล
- จพง.ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย (ชง.) (1)
* พนักงานจ้างตามภารกจิ

- พนักงานดับเพลิง  (2)
* พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานดับเพลิง  (9) 

1. งานบริหารงานทั่วไป
*  พนักงานเทศบาล
- จพง.ธุรการ (ปง) (1)
* ลูกจ้างประจ า
- พนักงานขับรถยนต์  (1)

* พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผช.จพง.ธุรการ (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (1)

* พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานท่ัวไป  (ว่าง)
- คนงานท าความสะอาด (1)

2. งานกิจการสภาเทศบาล
3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

* พนักงานเทศบาล
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปก.) (1)

* พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป (1)  

4. งานสวัสดิการสังคม
* พนักงานเทศบาล
- นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (1)
* พนักงานจ้างตามภารกิจ  
- ผช.นักพัฒนาชุมชน  (1)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1)

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ

(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น) (ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1)

 ประเภท
ต าแหน่ง 

อ านวยการท้อง ิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 
รวม 

ระดับ ต้น กลาง สูง ป ิบัติการ 
ช านา 

การ 
ช านา การ

พิเศษ 
เชี่ยวชา  ป ิบัติงาน 

ช านา 
งาน 

อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 4 1 - 3 2 - - 1 1 - 1 5 13 31 

55



โครงสร้างของกองคลัง

ผู้อ านวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) (1)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  (1)

1. งานการเงินและบั ชี
* พนักงานเทศบาล
- นักวิชาการคลัง  (ชก.) (1)

* พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผช.จพง.การเงินและบัญชี  (1)

2. งานพัสดุและทรัพย์สิน
* พนักงานเทศบาล
- นักวิชาการพัสดุ (ชก.) (1)
- จพง.พัสดุ (ปง./ชง.) (-ว่าง-)

*พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป (1)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (ว่าง)

1. งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
* พนักงานเทศบาล

- จพง.จัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) (-ว่าง-)
*พนักงานจ้างท่ัวไป

- คนงานทั่วไป (1)
2. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

* พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ลูกมือช่างแผนที่ภาษี (1)

* พนักงานจ้างทั่วไป
- จนท.ส ารวจข้อมูล  (3)

3. งานบริหารงานทั่วไป
* พนักงานเทศบาล
- จพง.ธุรการ (ปง./ชง.) (-ว่าง-) ประเภท

ต าแหน่ง 
อ านวยการท้อง ่ิน วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ระดับ ต้น กลาง สูง ป ิบัติการ 

ช านา 
การ 

ช านา การ
พิเศษ 

เชี่ยวชา  ป ิบัติงาน 
ช านา 

งาน 
อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 2 1 - - 2 - - 3 - - - 2 5 15 
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โครงสร้างของกองช่าง

ผู้อ านวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง  ระดับกลาง) (1)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) (1)

1. งานวิศวกรรมโยธา
2. งานส าปัตยกรรม

* พนักงานเทศบาล
- นายช่างโยธา (ชง.) (1)

3.  งานบริหารงานทั่วไป
* พนักงานเทศบาล

- จพง.ธุรการ  (ปง.) (1)  

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

1. งานสาธารณูปโภค
2. งานผังเมือง
* พนักงานเทศบาล

- นายช่างโยธา (ชง.) (1)
* พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป  (3)

 ประเภท
ต าแหน่ง 

อ านวยการท้อง ิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 
รวม 

ระดับ ต้น กลาง สูง ป ิบัติการ ช านา การ 
ช านา การ

พิเศษ 
เชี่ยวชา  ป ิบัติงาน ช านา งาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 2 1 -  - - - - 1 2 - - - 3 9 
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โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ระดับต้น) (1)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ระดับต้น) (1)

1. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
* พนักงานเทศบาล
- นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก.)  (1)
- จพง.สุขาภิบาล (ปง./ชง) (-ว่าง-)

2.  งานบริหารงานทั่วไป
* พนักงานเทศบาล

- จพง.ธุรการ (ปง./ชง) (-ว่าง-)  

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม               
ระดับต้น) (1)

1. งานป้องกันและควบคุมโรค
* ลูกจ้างประจ า
- พนักงานขับรถยนต์ (1)

2. งานรักษาความสะอาด
* พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงานกวาดถนน  (7)
- คนสวน  (๔)

3. งานจัดการมูลฝอยและสิ่งป ิกูล
* พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานขับรถยนต์  (2) (ว่าง 1) 
* พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงานประจ ารถขยะ  (8) (ว่าง 3)

 

ประเภท
ต าแหน่ง 

อ านวยการท้อง ิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 
รวม 

ระดับ ต้น กลาง สูง ป ิบัติการ ช านา การ 
ช านา การ

พิเศษ 
เชี่ยวชา  ป ิบัติงาน ช านา งาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 3 - - 1 - - - 2 - - 1 2 19 28 
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โครงสร้างของกองการศึกษา

ผู้อ านวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับกลาง) (1)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น) (1)

1. งานการศึกษาปฐมวัย
* พนักงานเทศบาล
- นักวิชาการศึกษา (ปก.) (1)

2. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
* พนักงานครูเทศบาล
- ครู   (ว่าง)
- ครูผู้ดูแลเด็ก (3) (-ว่าง-)
* พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ดูแลเด็ก  (3)  
* พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงานทั่วไป  (1)

2.  งานบริหารงานทั่วไป
* พนักงานเทศบาล

- จพง.ธุรการ (ปง.) (1)

1. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
* พนักงานเทศบาล
- นักสันทนาการ (ปก./ชก.) (-ว่าง-)
- จพง.การเงินและบัญชี (ปง./ชง.) (-ว่าง-)
* พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงานทั่วไป 1 (ว่าง)

2. งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
* พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงานทั่วไป  (2)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น) (1)

 

ประเภท
ต าแหน่ง 

อ านวยการท้อง ิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้าง
ประจ า 

ครู พนักงานจ้าง 
รวม 

ระดับ ต้น กลาง สูง ป ิบัติการ ช านา การ 
ช านา การ

พิเศษ เชี่ยวชา  ป ิบัติงาน ช านา งาน อาวุโส 
คศ.1 ครูผู้ช่วย 

ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 2 1 - 2 - - - 2 - - - 1 3 3 4 18 59



หน่วยตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก.) (1)

 ประเภท
ต าแหน่ง 

อ านวยการท้อง ิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 
รวม 

ระดับ ต้น กลาง สูง ป ิบัติการ 
ช านา 

การ 
ช านา การ

พิเศษ 
เชี่ยวชา  ป ิบัติงาน 

ช านา 
งาน 

อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - - 1 - - - - - - - - - 1 
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เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

1 นายอุทัย  เฮงประเสริฐ รป.ม. 62-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 62-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 568,560 84,000 84,000 736,560 

(การปกครองท้องถิ่น) (นักบริหารงานท้องถิ่น) (นักบริหารงานท้องถิ่น) (47,380 x 12) (7,000 x 12) (7,000 x 12)

2 ว่าง  - 62-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล ต้น 62-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล ต้น 401,940 42,000 0 ว่างเดิม

(นักบริหารงานท้องถิ่น) (นักบริหารงานท้องถิ่น) (ค่ากลางเงินเดือน) (3,500 x 12)

1. ส ำนักปลัดเทศบำล

3 นายสาคร  ช านาญปืน รป.ม. 62-2-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กลาง 62-2-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กลาง 437,400 67,200 67,200 571,800 

(รัฐประศาสนศาสตร์) (นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (36,450 x 12) (5,600 x 12) (5,600 x 12)

1.1 ฝ่ำยอ ำนวยกำร

4 ว่าง  - 62-2-01-2101-003 หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ต้น 62-2-01-2101-003 หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ต้น 393,600 18,000 0 ว่างเดิม

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (ค่ากลางเงินเดือน) (1,500 x 12)

พนักงำนเทศบำล

5 นางสาวอนงนาฎ  แผ่ก าเหนดิ รป.ม.  62-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปฏบิติัการ 62-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 323,760 0 0 323,760 

(การบริหารการจัดการภาครัฐ) (26,980 x 12)

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

6 นางสาวอนุสรา  สืบสุนทร ปกศ.สูง คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

พนักงำนเทศบำล

7 นายนิกร  พะยอมศรี น.บ. 62-2-01-3105-001 นิติกร ปฏบิติัการ 62-2-01-3105-001 นิติกร ปฏิบัติการ 218,400 0 0 218,400 

(นิติศาสตร์) (18,200 x 12) 61

   11. บัญชีแสดงจัดคนลงสูต่ ำแหน่งและกำรก ำหนดเลขที่ต ำแหน่งในส่วนรำชกำร

ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั

งำนกำรเจ้ำหน้ำที่

งำนนิตกิำร



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั

1.2 ฝ่ำยปกครอง

8 จ่าสิบเอกสมโชค  พรมพิลา ร.บ. 62-2-01-2101-005 หัวหน้าฝ่ายปกครอง ต้น 62-2-01-2101-005 หัวหน้าฝ่ายปกครอง ต้น 382,560 18,000 4,200 404,760 

(ทฤษฎแีละเทคนิคทางรัฐศาสตร์) (นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (31,880 x 12) (1,500 x 12) (350 x 12)

พนักงำนเทศบำล

9 นางสาวธนัญญา  ดีดวงพันธ์ ร.ม. 62-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏบิติัการ 62-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ช านาญการ 271,440 0 0 271,440 

(รัฐศาสตร์) (22,620 x 12)

10 จ.อ.สุนิติ  ค าด้วง รป.ม. 62-2-01-2101-004 หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ต้น 62-2-01-2101-004 หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ต้น 362,640 18,000 0 380,640 

(วชิาการบริหารงานท้องถิ่น) (นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (30,220 x 12) (1,500 x 12)

พนักงำนเทศบำล

11 นายสุระศักด์ิ   พันธ์พรม ปวส. (เคร่ืองกล) 62-2-01-4805-001 จพง.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ช านาญงาน 62-2-01-4805-001 จพง.ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ช านาญงาน 254,280 0 0 254,280 

(21,190 x 12)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

12 นายเสถียร  ข้าวหอม ม.6 พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 158,160 0 0 158,160 

(13,180 x 12)

13 นายยุสิทธิ์ สระแก้ว ม.6 พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 157,920 0 0 157,920 

(13,160 x 12)
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งำนทะเบยีนรำษฎร

1.3 ฝ่ำยปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั

     งำนปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั

งำนรักษำควำมสงบ

งำนบตัรประจ ำตวัประชำชน



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

14 นายปธานิน  อ่างอินทร์ ปวส. (อุตสาหกรรม) พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

15 นายธงชัย  บันดร ม.6 พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

16 นายนิวัฒน์  ชื่นชม ม.3 พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

17 นายนพนันทร์  จันทร์แดง ปวส. (คอมพิวเตอร์) พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

18 นายบุญเกิด เกียบกลาง ปวช. (ช่างยนต์) พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

19 นายกฤตนันท์ บูรณตระกูล ปวช. (ช่างยนต์) พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

20 นายนิรุตต์ิ  สืบสุนทร ม.3 พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

21 นายณัฐพล  ผดากาญจน์ ม.6 พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

22 นายปิยวัฒน์  ธุระท า ม.6 พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

1.4 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

23 นางโสภา  โคตรสงคราม ร.ม. 62-2-01-2101-002 หัวหน้าฝ่ายธุรการ ต้น 62-2-01-2101-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต้น 376,080 18,000 0 394,080 

(รัฐศาสตร์) (นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (31,340 x 12) (1,500 x 12)
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เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั

พนักงำนเทศบำล

24 นายสาธิต  ผลดี ศศ.บ. 62-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏบิติังาน 62-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 165,120 0 0 165,120 

ศิลปศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) (13,760 x 12)

ลูกจ้ำงประจ ำ

25 นายเอกลักษณ์ โสมนัส ปวส. (บัญชี) พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ 21,880 0 0 21,880 

(21,880 x 12)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

26 นางนงเยาว์  เพชรชนะภญิโญ ปวช. (บัญชี) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 182,040 0 0 182,040 

(15,170 x 12)

27 นายเกรียงชัย ภัทรพลชัย ม.6 พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ 169,920 0 0 169,920 

(14,160 x 12)

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

28 ว่าง  - คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

29 นางถวิล  นามพันธ์ ป.4 คนงานท าความสะอาด คนงานท าความสะอาด 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

พนักงานเทศบาล

30 นางกาญจนา  อัศเวก ศ.บ. 62-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิติัการ 62-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 253,680 0 0 253,680 

(เศรษฐศาสตร์การเงิน) (21,140 x 12)
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งำนบริหำรงำนทั่วไป

งำนกิจกำรสภำเทศบำล

งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

31 ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาวิณี คาทาศรี รป.บ.(การปกครองท้องถิน่) คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

พนักงำนเทศบำล

32 นายนเรศร์  ฉิมมาฉุย วศบ. 62-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปฏบิติัการ 62-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ 218,400 0 0 218,400 

(วิศกรรมศาสตรบัณฑิต) (18,200 x 12)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

33 น.ส.กมลพรรณ จูมานัส รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 249,600 0 0 249,600 

(20,800 x 12)

2. กองคลัง

34 นางเพลินตา  บุญเล็ก บธ.บ. 62-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง กลาง 62-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง กลาง 503,160 67,200 67,200 637,560 

(การจัดการทั่วไป) (นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) (41,930 x 12) (5,600 x 12) (5,600 x 12)

2.1 ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง

35 น.ส.พรรษา  มีของ บธ.ม. 62-2-04-2102-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ต้น 62-2-04-2102-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ต้น 356,160 18,000 0 374,160 

(การบริหารธุรกิจ) (นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) (29,680 x 12) (1,500 x 12)

พนักงำนเทศบำล

36 น.ส.ฐิตารีย์  รัตนวิเศษประชา บธ.ม. 62-2-04-3202-001 นักวิชาการคลัง ช านาญการ 62-2-04-3202-001 นักวิชาการคลัง ช านาญการ 336,360 0 0 336,360 

(การจัดการสาธารณะ) (28,030 x 12)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

37 นางสาวจุฑามาศ  พรมดา ปวส.บริหารธุรกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจา้พนักงานการเงินและบัญชี 138,000 0 0 138,000 

สาขาวิชาการบัญชี (11,500 x 12) 65

งำนสวัสดกิำรสังคม

งำนกำรเงินและบญัชี



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั

พนักงำนเทศบำล

38 น.ส.สุภัคชญา  อาทร บธ.ม. 62-2-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 62-2-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 336,360 0 0 336,360 

(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) (28,030 x 12)

39 ว่าง  - 62-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 62-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 297,900 0 0 ว่างเดิม

(ค่ากลางเงินเดือน)

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

40 นางสาวรัตนา  ค าแสน ศศ.บ. คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 108,000 

(สังคมศาสตร์เพือ่การพฒันา) (9,000 x 12)

2.2 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

41 นายศรทรง  พันธ์เงิน รป.ม. 62-2-04-2101-006 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต้น 62-2-04-2101-006 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต้น 429,240 18,000 0 447,240 

(รัฐประศาสนศาสตร์) (นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (35,770 x 12) (1,500 x 12)

พนักงำนเทศบำล

42 ว่าง  - 62-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. 62-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. 297,900 0 0 ว่างเดิม

(ค่ากลางเงินเดือน)

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

43 นางสาวกานต์มณี  บรเพชร ม.6 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

44 นายจิรวัฒน์  วุฒิรัตน์ วท.บ. ลูกมือช่างแผนที่ภาษี ลูกมือช่างแผนที่ภาษี 116,760 0 0 116,760 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (9,730 x 12) 66

งำนพัสดแุละทรัพย์สิน

งำนเร่งรัดและจัดเก็บรำยได้

งำนแผนที่ภำษีและทะเบยีนทรัพย์สิน



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

45 นายชนาสิน ศิริมหาคงคา ปวช. (พาณิชยกรรม) เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูล เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูล 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

46 นางสาวกนิษฐา  กองนอก ศป.บ.(ภาษาไทย) เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูล เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูล 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

47 นางสาวเจนจิรา  บัวธนะ ม.6 เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูล เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูล 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

พนักงำนเทศบำล

48 ว่าง  - 62-2-04-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 62-2-04-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 297,900 0 0 ว่างเดิม

(ค่ากลางเงินเดือน)

3. กองช่ำง

49 นายชัชชัย  อัศเวก สถ.บ. 62-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง กลาง 62-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง กลาง 462,000 67,200 67,200 596,400 

(เทคโนโลยสีถาปตัยกรรม) (นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง) (38,500 x 12) (5,600 x 12) (5,600 x 12)

3.1 ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง

50 ว่าง  - 62-2-05-2103-002 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ต้น 62-2-05-2103-002 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ต้น 393,600 18,000 0 ว่างเดิม

(นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง) (ค่ากลางเงินเดือน) (1,500 x 12)

พนักงำนเทศบำล

51 นายวะสรรณ์  คัดทจันทร์ วท.บ. 62-2-05-4701-002 นายช่างโยธา ช านาญงาน 62-2-05-4701-002 นายช่างโยธา ช านาญงาน 280,440 0 0 280,440 

(เทคโนโลยอีตุสาหกรรม/กอ่สร้าง) (23,370 x 12)

67

งำนวิศวกรรมโยธำ

งำนสถำปตัยกรรม

งำนบริหำรงำนทั่วไป



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั

พนักงำนเทศบำล

52 ว่าง  - 62-2-05-4101-003 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 62-2-05-4101-003 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 297,900 0 0 ว่างเดิม

(ค่ากลางเงินเดือน)

3.2 ฝ่ำยกำรโยธำ

53 นายไพโรจน์   หยวกกลาง วท.บ. 62-2-05-2103-003 หัวหน้าฝ่ายการโยธา ต้น 62-2-05-2103-003 หัวหน้าฝ่ายการโยธา ต้น 305,640 18,000 0 323,640 

(เทคโนโลยอีตุสาหกรรม/กอ่สร้าง) (นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง) (25,470 x 12) (1,500 x 12)

พนักงำนเทศบำล

54 นายทรงวุฒิ   เคนพะนาน ปวส. 62-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ช านาญงาน 62-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ช านาญงาน 234,960 0 0 234,960 

(ช่างก่อสร้าง) (19,580 x 12)

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

55 นายธรรมรงค์  ผิวทอง ปวช.(ช่างกลโลหะ) คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

56 นายสุรเดช  เนรมิต ม.3 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

57 นายอนันต์  ค านึงบุญ ปวช. คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 108,000 

อุตสาหกรรม (9,000 x 12)

58 นางสาวนงค์ลักษ์  ศรีแก้ว วท.บ. 62-2-06-2104-001 นักบริหารงานสาธารณสุข ต้น 62-2-06-2104-001 นักบริหารงานสาธารณสุข ต้น 356,160 42,000 0 398,160 

(อนามัยส่ิงแวดล้อม) (ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ) (ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ) (29,680 x 12) (3,500 x 12)

68

งำนบริหำรงำนทั่วไป

งำนสำธำณปูโภค

งำนผังเมือง

4. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั

59 นายวีรพงษ์   วันดีราช ส.บ. 62-2-06-2104-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ต้น 62-2-06-2104-002 หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ต้น 416,160 18,000 0 434,160 

(สาธารณสุขศาสตร์) (นักบริหารงานสาธารสุขและส่ิงแวดล้อม) (นักบริหารงานสาธารสุขและส่ิงแวดล้อม) (34,680 x 12) (1,500 x 12)

พนักงำนเทศบำล

60 นางนวลฉวี  บุภักดี วท.บ. 62-2-06-3606-001 นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏบิติัการ 62-2-06-3606-001 นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ 194,640 0 0 194,640 

(อนามัยและส่ิงแวดล้อม) (16,220 x 12)

61 ว่าง  - 62-2-06-4604-001 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปง./ชง. 62-2-06-4604-001 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปง./ชง. 297,900 0 0 ว่างเดิม

(ค่ากลางเงินเดือน)

พนักงำนเทศบำล

62 ว่าง  - 62-2-06-4101-004 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 62-2-06-4101-004 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 297,900 0 0 ว่างเดิม

(ค่ากลางเงินเดือน)

63 ว่าง  - 62-2-06-2104-003 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ต้น 62-2-06-2104-003 หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ต้น 393,600 18,000 0 ว่างเดิม

(นักบริหารงานสาธารณสุข) (นักบริหารงานสาธารณสุข) (ค่ากลางเงินเดือน) (1,500 x 12)

ลูกจ้ำงประจ ำ

64 นายณรงค์  สมสนทิ ม.3 พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ 288,960 0 0 288,960 

(24,080 x 12)

69

งำนควบคุมและจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม

งำนบริหำรงำนทั่วไป

งำนปอ้งกันและควบคุมโรค

4.1 ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข

4.2 ฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

65 นางสมจิตย์  กฤษวี ม.6 คนงานกวาดถนน คนงานกวาดถนน 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

66 นางมัย สระบุรี ม.6 คนงานกวาดถนน คนงานกวาดถนน 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

67 นางบังอร อดทน ป.4 คนงานกวาดถนน คนงานกวาดถนน 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

68 นางสมร แปลนอก ป.6 คนงานกวาดถนน คนงานกวาดถนน 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

69 นางวงค์อุบล  หัวดอน ม.3 คนงานกวาดถนน คนงานกวาดถนน 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

70 นางสุพรรณ  สุระพันธ์ ม.3 คนงานกวาดถนน คนงานกวาดถนน 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

71 น.ส.จินตนา โคตะมิน ม.6 คนงานกวาดถนน คนงานกวาดถนน 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

72 นายสายชล  ลาดนอก ป.6 คนสวน คนสวน 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

73 นายสมบัติ เสาะไธสง ป.6 คนสวน คนสวน 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

74 นายวีระ  ลาดนอก ม.6 คนสวน คนสวน 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

70

งำนรักษำควำมสะอำด



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั

75 นายชุติภาส  โชคโคกกรวด ม.6 คนสวน คนสวน 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

76 นายลมาย ชื่นชีพ ป.4 พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ 156,720 0 0 156,720 

(13,060 x 12)

77 ว่าง  - พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ 112,800 0 0 112,800 

(9,400 x 12)

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

78 นายทศพร  นุ่มภา ม.3 คนงานประจ ารถขยะ คนงานประจ ารถขยะ 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

79 นายชโลม อดทน ป.4 คนงานประจ ารถขยะ คนงานประจ ารถขยะ 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

80 นายประทีป สีดามาทา ป.6 คนงานประจ ารถขยะ คนงานประจ ารถขยะ 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

81 นายสมปอง  เจริญดง ป.4 คนงานประจ ารถขยะ คนงานประจ ารถขยะ 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

82 นายวสันต์  นานอก ม.6 คนงานประจ ารถขยะ คนงานประจ ารถขยะ 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

83 ว่าง  - คนงานประจ ารถขยะ คนงานประจ ารถขยะ 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

84 ว่าง  - คนงานประจ ารถขยะ คนงานประจ ารถขยะ 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12) 71

งำนจดักำรมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั

85 ว่าง  - คนงานประจ ารถขยะ คนงานประจ ารถขยะ 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

5. กองกำรศึกษำ

86 นายเอกลักษณ์   นามบุตร ศษ.ม. 62-2-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา กลาง 62-2-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา กลาง 503,160 67,200 67,200 637,560 

(บริหารการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา) (41,930 x 12) (5,600 x 12) (5,600 x 12)

5.1 ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ

87 ว่าง  - 62-2-08-2107-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ต้น 62-2-08-2107-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ต้น 393,600 18,000 0 ว่างเดิม

(นักบริหารงานการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา) (ค่ากลางเงินเดือน) (1,500 x 12)

พนักงำนเทศบำล

88 นายวิศิษฐ์  นนท์จุมจัง ค.บ. 62-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปฏบิติัการ 62-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 214,560 0 0 214,560 

คอมพิวเตอร์ศึกษา (17,880 x 12)

งำนศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก

89 ว่าง  - 27-2-0013 ครู คศ.2 62-2-08-6600-001 ครู คศ.2

90 ว่าง  -  -  -  - 62-2-01-6600-002 ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย ว่างเดิม

91 ว่าง  -  -  -  -  - ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย ว่างเดิม

92 ว่าง  -  -  -  -  - ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย ว่างเดิม

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

93 นางวารี อินทร์กลับ ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 159,600 0 0 159,600 

(13,300 x 12)

94 น.ส.วิลาวรรณ กันธิยาถา ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวยั) ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 154,920 0 0 154,920 

(12,910 x 12) 72

งำนกำรศึกษำปฐมวัย

ได้รับเงินอุดหนุนจากรมส่งเสริมฯ

ได้รับเงินอุดหนุนจากรมส่งเสริมฯ

ได้รับเงินอุดหนุนจากรมส่งเสริมฯ

ได้รับเงินอุดหนุนจากรมส่งเสริมฯ



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั

95 น.ส.สุภาภรณ์ เสือดี ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวยั) ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 154,920 0 0 154,920 

(12,910 x 12)

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

96 น.ส.ฐิติรัตน์ บุญมั่น ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวยั) คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

พนักงำนเทศบำล

97 นางสาวกรรณิกา  ชาช านาญ บธ.บ. บริหารธุรกิจ 62-2-08-4101-005 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏบิติังาน 62-2-08-4101-005 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 162,000 0 0 162,000 

(การจัดการทั่วไป) (13,500 x 12)

98 ว่าง  - 62-2-08-2107-003 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ ต้น 62-2-08-2107-003 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ ต้น 393,600 18,000 0 ว่างเดิม

(นักบริหารงานการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา) (ค่ากลางเงินเดือน) (1,500 x 12)

พนักงำนเทศบำล

99 ว่าง  - 62-2-08-3806-001 นักสันทนาการ ปก./ชก. 62-2-08-3806-001 นักสันทนาการ ปก./ชก. 355,320 0 0 ว่าง

(ค่ากลางเงินเดือน)

100 ว่าง  - 62-2-08-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 62-2-08-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 297,900 0 0 ว่างเดิม

(ค่ากลางเงินเดือน)

พนักงำนจ้ำงทั่วไป

101 ว่าง คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 ว่าง

(9,000 x 12)
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5.2 ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร

งำนบริหำรงำนทั่วไป



เงินประจ ำ เงินตำ่ตอบแทน

ต ำแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

ที่ ชื่อ   สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดมิ กรอบอัตรำก ำลังใหม่

เงินเดอืน

เงินประจ าต าแหน่ง
หมำยเหตุ

เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั เลขที่ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดบั

พนักงำนจ้ำงทั่วไป
102 น.ส.ปนัดดา สังคะเพศ ปวส. (การบัญชี) คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

103 นางวลัยลักษณ์  สุขประเสริฐ วท.บ.(ชีววิทยาประยุกต์) คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 108,000 0 0 108,000 

(9,000 x 12)

6. หน่วยตรวจสอบภำยใน
104 นางสาวทิฆัมพร  ภูกาบขาว บธ.บ. 62-2-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏบิติัการ 62-2-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ 194,640 0 0 194,640 

(การจัดการ) (16,220 x 12)
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งำนส่งเสริมกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม



 
 
             

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 

  เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  มีแนวทางการบริหารงานบุคคล  การพัฒนาพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างของ
เทศบาล  โดยให้ได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา  3  ปี  โดยจะก าหนดเป็นแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและระเบียบ  เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ได้
ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร  วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล  โดยเทศบาลอาจด าเนินการเอง หรืออาจ
มอบหมายส านักงาน ก.ท.หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.ท.ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืน  โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธี  ตามความจ าเป็น  ความเหมาะสม  ดังนี้ 

 1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชี่ยมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส  ในการท างานโดยบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน  และสามารถเข้ามาตรวจสอบ
การท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น   เช่น  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม
และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน   เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน  โดย
การจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่า
ตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง  ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพ
และสอดรับประสานกัน  ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า  
ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชน  โดยไม่ต้องรอให้
ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งใช้ประโยชน์
จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน  
พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการ  เพื่อให้บริการต่าง   สามารถเสร็จสิ้นใน
จุดเดียว  ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตน
และผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน  ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง  อินเตอร์เน็ต  เว็ปไซด์  โซเชียล
มีเดีย  หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ  เป็นต้น 

 3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างาน  อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง  สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้  ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่าง ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง  และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่  รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ  และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทของตน  เช่น 

   1. การปฐมนิเทศ 
   2. การฝึกอบรม 
   3. การศึกษา  หรือดูงาน 
   4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือการสัมมนา 
   5. การสอนงาน  การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
   6. ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
พนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติ
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ราชการ  บทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี 
   7. เทศบาลก าหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุ  เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนาและต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ ก.ท. คือ ก าหนดหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแนวทาง
ปฏิบัติงานเพ่ือเป็นพนักงานทั่วไป  ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับพนักงานบรรจุใหม่  และการพัฒนา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   8. พัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  เช่น  การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศ  การพัฒนา                     
ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา  การฝึกภาคสนาม  การพัฒนาเฉพาะด้าน 
   9. วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหม ่
    1)  การปฐมนิเทศ  ให้กระท าก่อนมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติก่อนการบรรจุเข้ารับราชการ 
    2) หลักสูตรการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักสูตรที่ก าหนดและเป็นหลักสูตรที่ เหมาะสมกับ
ต าแหน่งงาน 

3) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาลให้เลือกวิธีการใดการหนึ่งหรือ  หลาย 
วิธีการควบคู่กันไป  แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละเทศบาล  เช่น  การงบประมาณ  สื่อการฝึกอบรม วิทยากร  
ระยะเวลา  ก าลังคนรับผิดชอบการฝึกอบรม  และก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม 

4) ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาโดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจน 
ทัศนคติของผู้เข้ารับการพัฒนา  และติดตามการน าผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
1013.4/42 ลงวันที่  5  พฤษภาคม  2563  เรื่อง  เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐด้วยตนเอง  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ตามมติคระรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26  กันยายน  
2560  
 ทั้งนี้  วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด  วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีกี่ก็ได้  ดังนี้ 
   1. การปฐมนิเทศ 
   2. การฝึกอบรม 
   3. การศึกษา  หรือดูงาน 
   4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือการสัมมนา 
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  เทศบาล  

     ต าบลเขาฉกรรจ์ 
   ข้าราชการของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน  ตามหลักธรรมาภิบาล               
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 
  1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
  3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
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