
      
 
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

  
 
 

ของเทศบาลต าบลเชียงยนื  
อ าเภอเชียงยืน   จงัหวัดมหาสารคาม   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
 

 
 
 
 

        
 



  
 

 
 

 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลเชียงยนื 

เรื่อง  ให้ใช้แผนอัตราก าลังพนกังานเทศบาล 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) 

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

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ข๎อ  14  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดมหาสารคาม  ในการประชุมครั้งท่ี    3/ 2560  เมื่อวันท่ี   22  เดือน  กันยาย  พ.ศ.
2560 
 
 เทศบาลต าบลเชียงยืน  จึงประกาศใช๎แผนอัตราก าลัง 3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2561)  

ของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ตํอไป 
 
  ท้ังนี้   ต้ังแตํวันท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2560 
   
              ประกาศ  ณ  วันท่ี    5     เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.2560 
 
 
 

               (นางอาภรณ์   แสงยศ) 
                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

  
 

ของเทศบาลต าบลเชียงยืน 
อ าเภอ เชียงยืน   จังหวัด มหาสารคาม 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2563 
 

 
 

งานการเจ๎าหน๎าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล  



  

สารบญั 
 

เร่ือง                       หน้า 
               
1. หลักการและเหตุผล  
2. วัตถุประสงค์ 
3.. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
๔. สภาพปัญหาของพื้นท่ี  และความต๎องการของประชาชนในเขตเทศบาล 
๕. ภารกิจ อ านาจหน๎าท่ีของเทศบาล 
๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง 
๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล  
๘. โครงสร๎างการก าหนดต าแหนํง  
๙. ภาระคําใช๎จํายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  
๑๐. แผนภูมิโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสํูต าแหนํงและการก าหนดเลขท่ีต าแหนํงในสํวนราชการ 
       -  ค าส่ังเทศบาลต าบลเชียงยืนท่ี       /2560 เรื่อง  การจัดคนลงสํูต าแหนํง 
      ในแผนอัตราก าลัง  3  ปี 

- ประกาศเทศบาลต าบลเชียงยืน เรื่อง การก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการ 
การแบํงสํวนราชการ  และอ านาจหน๎าท่ีความรับผิดชอบของสํวนราชการของ 
เทศบาลต าบลเชียงยืน 

๑๒. แนวทางการพัฒนาข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น  
      - แบบขออนุมัติยุบเลิกหรือเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับต าแหนํงพนักงานเทศบาลและ 
     ลูกจ๎าง ประจ าปี 2560 
      -  ประกาศเทศบาลต าบลเชียงยืน  เรื่อง การก าหนดต าแหนํงพนักงานเทศบาลและ 
     ลูกจ๎างประจ า 
๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน ลูกจ๎าง ของเทศบาล 
 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก  1 

  แบบส ารวจข๎อมูลคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น   (แบบ ส.1) 
                                                                               

 ภาคผนวก  2 
  ค าส่ังเทศบาลต าบลเชียงยืนท่ี  510/2560  เรื่อง  แตํงต้ังคณะกรรมการจัดท าแผน

อัตราก าลัง 3  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563)  ลงวันท่ี 9  สิงหาคม  2560 
 

 ภาคผนวก  3 
  รายงานการประชุมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563)  

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



  

แผนอัตราก าลัง  ๓  ป ี
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – ๒๕63  

เทศบาลต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
********************************** 

 
 

 
 ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น  (ก.กลาง)  เรื่องมาตรฐาน

ท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราต าแหนํง  ก าหนดให๎คณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น  (ก.จังหวัด) 
ก าหนดต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น วําจะมีต าแหนํงใด ระดับใด อยูํในสํวนราชการใด จ านวน
เทําใด ให๎ค านึงถึงภาระหน๎าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต๎องปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพ  ของงาน 
ปริมาณ ตลอดจนท้ังภาระคําใช๎จํายขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ีจะต๎องจํายในด๎านบุคคล โดยให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดท าแผนอัตราก าลังของข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น เพื่อใช๎ในการก าหนด
ต าแหนํงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.กลาง)  ท้ังนี้                   
ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.กลาง) 
ก าหนด 
 ๑.๒  คณะกรรมการกลางข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.กลาง) ได๎มีมติเห็นชอบ 
ประกาศก าหนดการก าหนดต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการก าหนด
ต าแหนํงและการใช๎ต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น โดยให๎เสนอให๎คณะกรรมการข๎าราชการหรือ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให๎ความเห็นชอบ โดยได๎ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
แตํงต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน๎าท่ีและภารกิจขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  วิเคราะห์ความต๎องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช๎ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และ
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นตามแผน
อัตราก าลัง  ๓ ปี 
 ๑.๓  จากหลักการและเหตุผลดังกลําว เทศบาลต าบลเชียงยืน จึงได๎จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 - ๒๕63 ขึ้น 
 

 

 

 ๒.๑ เพื่อให๎เทศบาลต าบลเชียงยืน  มีโครงสร๎างการบริหารและระบบงานท่ีเหมาะสม ไมํซ้ าซ๎อน 
 ๒.๒ เพื่อให๎เทศบาลต าบลเชียงยืน  มีการก าหนดต าแหนํง การจัดอัตราก าลังโครงสร๎างให๎

เหมาะสมกับอ านาจหน๎าท่ีของเทศบาลตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่ นแตํละประเภทตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๒   

 ๒.๓ เพื่อให๎คณะกรรมการข๎าราชการหรือพนักงานเทศบาลสํวนท๎องถิ่น (ก.ท.จ.) สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหนํงและการใช๎ต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นวําถูกต๎องเหมาะสม
หรือไมํ 

๒. วัตถปุระสงค ์
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 



  
 

 ๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช๎อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลเชียงยืน  ให๎เหมาะสม 

 ๒.๕ เพื่อใหเ๎ทศบาลต าบลเชียงยืนสามารถวางแผนอัตราก าลัง  ในการบรรจุแตํงต้ังข๎าราชการ
เพื่อให๎การบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเกิดประโยชน์ตํอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจ
ตามอ านาจหน๎าท่ี  มีประสิทธิภาพ  มีความค๎ุมคํา  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจ
และยุบเลิกหนํวยงานท่ีไมํจ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎เป็น
อยํางดี 

 ๒.๖  เพื่อใหเ๎ทศบาลต าบลเชียงยืน  สามารถควบคุมภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล
ให๎เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
 

 

 คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ซึ่งมีนายกเทศมนตรีต าบล   
เชียงยืนเป็นประธาน  เห็นสมควรให๎จัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  โดยให๎มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง
ตํางๆ  ดังตํอไปนี้ 
 ๓.๑  วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน๎าท่ี  ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเชียงยืนตามกฎหมาย
จัดต้ังองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่น ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ผ๎ูบริหาร และสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลเชียงยืน 
 ๓.๒  ก าหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการภายในและการจัดระบบงานเพื่อรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน๎าท่ีความรับผิดชอบ  ให๎สามารถแก๎ปัญหาของจังหวัดมหาสารคาม ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๓ ก าหนดต าแหนํงในสายงานตํางๆ จ านวนต าแหนํงและระดับต าแหนํงให๎เหมาะสมกับ
ภาระหน๎าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานรวมท้ังสร๎างความก๎าวหน๎าในสายอาชีพของ
กลํุมงานตํางๆ 
 ๓.๔ จัดท ากรอบอัตราก าลัง   ๓  ปี  โดยภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลต๎องไมํเกิน 
ร๎อยละส่ีสิบของงบประมาณรายจําย 
 ๓.๕ ให๎ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นทุกคน ได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถอยําง
น๎อย  ปีละ ๑  ครั้ง  
 ๓.๖ ต๎องการให๎พนักงานและลูกจ๎างทุกคนในเทศบาลต าบลเชียงยืน  ปฏิบัติงานเหมาะสมกับ
ต าแหนํงและความสมารถท่ีตนเองถนัดให๎เกิดผลดียิ่งแกํเทศบาล  และมีจิตส านึกในความรับผิดชอบงานใน
หน๎าท่ี 
 
 
 
 
 

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจดัท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
 



  
 
 
 
 สภาพทั่วไป 
 เทศบาลต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  เป็นชุมชนท่ีมีการพัฒนาและ
ขยายตัวเข๎าสํูการเป็นชุมชนเมืองอยํางรวดเร็ว  เนื่องจากพื้นท่ีของเทศบาลต าบลเชียงยืน  มีทางหลวงแผํนดิน 
สาย  ๒๐๙   (ขอนแกํน – ยางตลาด)  ซึ่งเป็นทางหลวงสายหลักจากจังหวัดขอนแกํน  ผํานอ าเภอยางตลาด 
สํูจังหวัดกาฬสินธุ์  และเป็นศูนย์กลางของทางผํานไปหลายอ าเภอและหลายจังหวัด  จึงท าให๎การขยายตัว
ด๎านการพาณิชย์เกิดข้ึนอยํางรวดเร็ว 
 เนื้อที่ 
 เทศบาลต าบลเชียงยืนมีเนื้อ ท่ี  ๒.๒๕๘ ตารางกิ โลเมตร  อยูํ ในพื้น ท่ีอ าเภอเชียงยืน                          
จังหวัดมหาสารคาม 
 ประชากร 
 มีจ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน    2,223   ครัวเรือน 
 มีประชากรท้ังส้ิน  4,926  คน  โดยแยกเป็น 

- ชาย   ๒,410  คน 
- หญิง  ๒,516  คน 

เศรษฐกิจ 
 ประชากรประกอบอาชีพหลายอยําง เชํน  ท าการเกษตร  รับราชการ  ค๎าขาย  และอาชีพอื่นๆ 
การศึกษา 

มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นท่ี    ๑  แหํง  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     ๓  แหํง 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
วัด/ส านักสงฆ์    ๓  แหํง 
คริสจักร     ๑  แหํง 

สาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ๓๐  เตียง   ๑  แหํง 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสิน 
สถานีต ารวจอ าเภอ   ๑  แหํง 
สถานีดับเพลิง    ๑  แหํง 

แหล่งน้ าธรรมชาติ   
ล าห๎วย, ล าน้ า, บึง, หนอง   ๑  แหํง 

การโทรคมนาคม 
มีท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลข  ๑  แหํง 
 
 
 
 
 

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 
 



  
ความต้องการของประชาชนจึงมีมากข้ึนตามล าดับ  ดังนี้  

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- ต๎องการเส๎นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลท่ีสะดวกและมีมาตรฐาน สามารถสัญจร  ไป
มาท่ีเป็นระเบียบตามกฎจราจร 

- ระบบแสงสวํางสาธารณะท่ียังไมํเพียงพอ  ซึ่งประชาชนต๎องการให๎มีการขยายเขตไฟฟูาแสง
สวํางให๎เพียงพอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ระบบน้ าประปา  ซึ่งต๎องการน้ าประปาส าหรับสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ  ตํอ
ความต๎องการ 

๒. ด้านเศรษฐกิจ 

- ต๎องการรายได๎เฉล่ียตํอหัวเพิ่มมากขึ้น  ประกอบกับการขาดความรู๎ความเข๎าใจกับ
เทคโนโลยีใหมํๆ  ท่ีจะเป็นปัจจัยในการเพิ่มผลผลิต 

- ประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากพํอค๎าคนกลาง หรือ  
นายหน๎าท าให๎เกิดชํองวํางระหวํางรายได๎มากยิ่งขึ้น 

๓. ด้านสังคม 
- จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยํางรวดเร็ว ส่ิงท่ีตามมากับความเจริญทางวัตถุก็คือ ปัญหายา

เสพติด  โดยเฉพาะยาบ๎า จึงนับวันจะมีผ๎ูกระท าความผิดเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเขตพื้นท่ี
อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  เป็นเขตติดตํอกับพื้นท่ีหลายจังหวัด  เชํน จังหวัด
ขอนแกํน จังหวัดกาฬสินธุ์  แม๎จะมีหนํวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  รํวมมือกันรณรงค์
ปูองกันและแก๎ไขปัญหาก็ตาม ก็ยังไมํได๎ผลเทําท่ีควร 

- ประชาชนยังขาดความเข๎าใจในการปรับตัวให๎ตามทันความก๎าวหน๎าและทันสมัยกับ
เทคโนโลยีใหมํๆ เชํน โทรศัพท์มือถือท่ีเด็กนักเรียนท่ียังไมํมีรายได๎ต๎องการมีใช๎ ซึ่งเป็น
คํานิยมท่ีฟุุมเฟือยโดยใชํเหตุ   และอาจมีผลกระทบไปในทางท่ีเส่ือมเสียได๎ 

- ประชาชนยังขาดจิตส านึกท่ีดีในการชํวยกันดูแลรักษาและหวงแหนส่ิงของสาธารณะ เชํน ได๎
มีการทุบหลอดไฟฟูาสาธารณะท่ีให๎แสงสวํางในสวนสาธารณะหนองโพน  การลักลอบเผาถัง
ขยะซึ่งเป็นสมบัติของเทศบาลต าบลเชียงยืนในการจัดซื้อ  เป็นต๎น 

๔. ด้านการเมืองและการบริหาร 

- บุคลากรภาครัฐ  มีไมํเพียงพอท่ีจะให๎บริการแกํประชาชน 
- ประชาชนและหนํวยงานภาครัฐยังขาดความเข๎าใจซึ่งกันและกัน 
- บุคลากรภาครัฐ  ยังไมํเข๎าใจบทบาทของตนเองดีพอ 
- ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรมตํางๆของภาครัฐน๎อยมาก 

๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- เทศบาลต าบลเชียงยืน  ได๎รับงบประมาณในการกํอสร๎างสถานีก าจัดขยะมูลฝอยและ ส่ิง
ปฏิกูล  ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรองรับขยะและส่ิงปฏิกูลจากแหลํงอื่นๆด๎วย  ไมํจ าเพาะใน
เขตเทศบาลต าบลเชียงยืนเทํานั้น  นับวําเป็นภารกิจท่ีต๎องใช๎บุคลากรด๎านนี้เพิ่มข้ึนจากปกติ 

- ประชาชนยังมีการท้ิงขยะโดยไมํถูกท่ี  ท าให๎มีขยะเพิ่มมากขึ้น 
 



  
- ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการท่ีจะชํวยกันพิทักษ์รักษาส่ิงแวดล๎อมรวมทั้งชํวยกันตํอต๎าน

ผ๎ูท่ีจะท าลายส่ิงแวดล๎อม 
- หนํวยงานของรัฐท่ีมีหน๎าท่ีเกี่ยวข๎องยังไมํสามารถเข๎าไปดูแลได๎อยํางท่ัวถึงเนื่องจาก 

งบประมาณยังมีน๎อย 
 
 

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) ของเทศบาลต าบลเชียงยืนท่ีวางไว๎ตามแผนพัฒนาเทศบาล  ๓   ปี                           
(พ.ศ. 2561 – ๒๕63)   ดังนี้ 

“น าความสุขสู่ประชา   พัฒนาสิ่งแวดล้อม  น้อมน าธรรมาภิบาล   บริหารอย่างโปร่งใส       
ก้าวไกลการศึกษา  น้ าประปาใสบริสุทธิ์  เร่งรุดสวัสดิการสังคม  เศรษฐกิจชุมชนต้องเข้มแข็ง” 

 

 วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่  ดังกลําวโดยยํอพอสรุปได๎  ดังนี้ 

๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจท่ีเกี่ยวข๎อง  เชํน  
  ๑.  จัดให๎มีการบ ารุงรักษาทางบก  ซึ่ งอยํางน๎อยต๎องเป็นทางหลวงเทศบาลตาม
พระราชบัญญัติ ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕  โดยวิธีการกํอสร๎างถนนคอนกรีตให๎ครอบคลุมทุกชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลเชียงยืน 
  ๒.  จัดให๎มีการบ ารุงรักษาทางน้ า  จัดให๎มีน้ าประปาท่ีสะอาดเพื่อใช๎อุปโภค - บริโภคท่ี
เพียงพอ  และบ ารุงรักษาน้ าเพื่อใช๎ทางการเกษตร  โดยวิธีขุดลอกล าห๎วย  ขุดสระ  เหมือง  ฝาย และอื่นๆ  
ให๎ครอบคลุมทุกชุมชน  รวมท้ังการกํอสร๎างฝายน้ าล๎นเพื่อกักเก็บน้ าไว๎ใช๎ในการเกษตร 

๓. การจัดการและดูแลสถานีขนสํงทางบกและทางน้ า  
๔. การสร๎างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเช่ือมตํอระหวํางองค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นอื่น  
๕. การขนสํงมวลชนและการวินาศกรรมจราจร  
๖. การสาธารณูปการ  
๗. การจัดให๎มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก  
๘. การจัดให๎มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
๙. การจัดให๎มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
๑๐. การจัดให๎มีและการบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสวํางโดยวิธีอื่น  

 

๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจท่ีเกี่ยวข๎อง  เชํน 
๑. การจัดการศึกษา  
๒. การจัดให๎มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปูองกันและการควบคุมโรคติดตํอ  
๓. การปูองกัน การบ าบัดโรค และการจัดต้ังและบ ารุงสถานพยาบาล  
๔. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผ๎ูด๎อยโอกาส 
๕. การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ีสาธารณะ  
๖. การจัดให๎มีโรงฆําสัตว์ 

๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
 
 



  
๗. การจัดให๎มีสุสานและฌาปนสถาน  
๘. การจัดให๎มีการบ ารุงสถานท่ีส าหรับนักกีฬา การพักผํอนหยํอนใจ สวนสาธารณะ สวน

สัตว์ ตลอดจนสถานท่ีประชุมอบรมราษฎร  
๙. การบ ารุงและสํงเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
๑๐. จัดการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา  และบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท๎องถิ่น  

หรือวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น  ให๎ครบทุกชุมชน 
๑๑. เป็นเทศบาลท่ีมีระเบียบ  มีชุมชนท่ีพักอาศัยเอื้อตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ปูองกัน

และบรรเทาสาธารณะภัย  การรักษาความสงบเรียบร๎อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจท่ีเกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
๑. สํงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
๒. การปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓. การจัดให๎ระบบรักษาความสงบเรียบร๎อยในจังหวัด  
๔. การรักษาความสงบเรียบร๎อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล   

เชียงยืน 
๕. บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล บ าบัด

น้ าเสียซึ่งเทศบาลมีสถานีก าจัดขยะและบ าบัดน้ าเสียเป็นศูนย์กลางในการรองรับขยะ
และส่ิงปฏิกูลในพื้นท่ีใกล๎เคียงอื่น  และภาคเอกชนให๎เป็นระบบอยํางตํอเนื่องและเป็น
รูปแบบ  

 

๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจท่ี 
เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 

๑. การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด  

๒. การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง  
๓. การสํงเสริมการทํองเท่ียว  
๔. การพาณิชย์ การสํงเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไมํวําจะด าเนินการเองหรือ

รํวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ  
 

๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีภารกิจท่ีเกี่ยวข๎อง ดังนี้ 

๑. การค๎ุมครอง ดูแลและบ ารุงรักษาปุาไม๎ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
๒. การจัดต้ังและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
๓. การก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม  
๔. การก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
๕. การจัดการส่ิงแวดล๎อมและมลพิษตํางๆ  
๖. เป็นศูนย์กลางขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในพื้นท่ีใกล๎เคียง  โดยมีระบบการบริหาร

การบริการท่ีทันสมัย  และประทับใจ 
 
 
 



  
 

๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจท่ี 
เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 

๑. การจัดการศึกษา 
๒. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น  
๓. การสํงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น 
๔. การจัดให๎มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
๕. การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการสํงเสริมวัฒนธรรม 

 

๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบั ติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีภารกิจท่ีเกี่ยวข๎อง ดังนี้ 

๑. สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองสํวนท๎องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท๎องถิ่น สนับสนุน หรือ
ชํวยเหลือสํวนราชการหรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นในการพัฒนาท๎องถิ่น  

๒. ประสานและให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติหน๎าท่ีของสภาต าบล และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
อื่น 

๓. การแบํงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต๎องแบํงให๎แกํสภาต าบลและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่น 
๔. การให๎บริการแกํเอกชน สํวนราชการ หนํวยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นอื่น 
๕. จัดให๎มีการบ ารุงสถานท่ีสวนสาธารณะส าหรับการกีฬาและนันทนาการ  สถานท่ีพักผํอนหยํอน

ใจโดยการปลูกต๎นไม๎  ไม๎ดอก  ไม๎ประดับ  ตลอดจนสถานท่ีประชุมอบรม  เชํน  สวนสาธารณะ
หนองโพน  สนามกีฬาเทศบาล  (ข๎างส านักงานประปาเทศบาลต าบลเชียงยืน)  และประชาชนมี
สุขภาพอนามัยท่ีดีและมีสํวนรํวมในการ  จัดการสุขาภิบาลชุมชนอยํางถูกสุขลักษณะและ
เหมาะสม  

การวิเคราะหด์้วยวิธี  SWOT  ของเทศบาลต าบลเชียงยนื 
 โดยแบํงมิติเป็น  ๕  ด๎าน  (โครงสร๎างพื้นฐาน , เศรษฐกิจ , สังคม , ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม , ด๎านการเมืองและบริหาร)  ดังนี้ 
 
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
จุดแข็ง (Strength) 
     -  เ ส๎นทางคมนาคมในการ สัญจรไปมาของ
ประชาชนสะดวก  เนื่องจากเป็นพื้นท่ีทางผํานหลาย
จังหวัด 

จุดอ่อน  (Weakens) 
     -  ระบบน้ าประปาส าหรับอุปโภค – บริโภค               
ยังไมํเพียงพอและคุณภาพของน้ ายังไมํดีพอ 

โอกาส (Opportunity) 
     -  จัดระเบียบมาตรฐานเส๎นทางคมนาคมภายในเขต
เทศบาล  ให๎เป็นระเบียบและตามกฎจราจร   

อุปสรรค หรือข้อจ ากัด (Threaten) 
     -    ยังขาดแคลนบุคลากรด๎านการประปา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ด้านเศรษฐกิจ 

 

จุดแข็ง (Strength) 
     -  พื้นท่ีเป็นทางผํานหลายจังหวัด  สามารถเป็น
ชํองทางในการสํงเสริมการตลาดได๎เป็นอยํางดี 

 

จุดอ่อน  (Weakens) 
     -  การรวมกลํุมอาชีพมีน๎อย  มีคาราวานสินค๎าจาก
แหลํงอื่นเข๎ามาจ าหนําย  สร๎างปัญหาให๎กับ   พํอค๎าใน
ท๎องถิ่นและดึงรายได๎ออกจากพื้นท่ี 
 

จุดแข็ง (Strength) 
     -  สถานศึกษาพอเพียง  การเดินทางไปศึกษายังตัว
จังหวัดสะดวก 
     -  การมี สํวนรํวมของประชาชนในการจัดงาน
ประเพณีและวัฒนธรรมในท๎องถิ่น 
 

จุดอ่อน  (Weakens) 
     -  มีพื้นท่ีติดตํอหลายจังหวัด  ท าให๎มีการแพรํ
ขยายของยาเสพติดเพิ่มข้ึน 

โอกาส (Opportunity) 
     -  สามารถเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น
ได๎เป็นอยํางดี 

อุปสรรค หรือข้อจ ากัด (Threaten) 
     -  การรํวมมือท้ังภาครัฐและเอกชนในการรณรงค์
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดยังไมํได๎ผลเทําท่ีควร 

 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strength) 
     -  มีสถานีก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลจึงเป็น
ศูนย์กลางในการรองรับขยะและส่ิงปฏิกูลจากแหลํงอื่นๆ
ในบริเวณใกล๎เคียง 
 

จุดอ่อน  (Weakens) 
     -  ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการพิทักษ์รักษา
ส่ิงแวดล๎อมรวมทั้งการท้ิงขยะไมํถูกท่ี 

โอกาส (Opportunity) 
     -  ถ๎าระบบการจัดการก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลท่ีดี  จะท าให๎เทศบาลมีรายได๎จากสถานีก าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลเพิ่มมากขึ้น  สามารถน ารายได๎มา
พัฒนาด๎านอื่นๆตํอไป      

อุปสรรค หรือข้อจ ากัด (Threaten) 
     -    บุคลากรด๎านส่ิงแวดล๎อมมีจ ากัด 

 

ด้านการเมืองและการบริหาร 
จุดแข็ง (Strength) 
     -  ข๎าราชการการเมืองและข๎าราชการของเทศบาล
ต าบลเชียงยืนมีความรัก ความสามัคคีในหมูํคณะ    จึง
สร๎างความรํวมมือในการท างานได๎ดี 
 

จุดอ่อน  (Weakens) 
     -  ประสบการณ์ในการท างานของบุคลากรมีน๎อย  
การประสานความรํวมมือกับหนํวยงานอื่นยังไมํดี
เทําท่ีควร 
 

โอกาส (Opportunity) 
     -  สร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนเข๎ามามีบทบาท
ในกิจกรรมของเทศบาลมากขึ้นเพื่อความเข๎มแข็งของ
เทศบาล       

อุปสรรค หรือข้อจ ากัด (Threaten) 
    -  การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมยังมีน๎อย 



  
 

 
                
 
 
 

 ภารกิจหลัก  (Mission)  หมายถึง  บทบาทหน๎าท่ีหลักขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการ
ด าเนินการอันจะน าไปสํูการบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีได๎ก าหนดไว๎ในการพัฒนาท่ีจะให๎บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุํงหมาย
และวัตถุประสงค์ดังกลําว  จึงได๎ก าหนดภารกิจหลักในเทศบาลต าบลเชียงยืน  ดังนี้ 

 ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑ ปรับปรุงและกํอสร๎างเส๎นทางคมนาคมระบบสาธารณูปการ และพัฒนาโครงขํายการ
ขนสํงให๎เป็นระบบเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
  ๑.๒ กํอสร๎างและปรับปรุงระบบประปาเพื่อการอุปโภค – บริโภคของประชาชนอยําง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๓ การติดต้ังหลอดไฟเพื่อเพิ่มแสงสวํางให๎ท่ัวถึง 
  ๑.๔ ขยายเขตการให๎บริการทางด๎านการส่ือสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ  ครอบคลุม
พื้นท่ีเขตเทศบาล 

๒. ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ สํงเสริมการด ารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งตนเอง 
๒.๒ สํงเสริมให๎มีการรวมกลํุมในรูปแบบตํางๆ 
๒.๓ สํงเสริมให๎มีการฝึกอบรมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
๒.๔ สํงเสริมให๎มีตลาดรองรับผลผลิตเพื่อเพิ่มชํองทางการจ าหนํายสินค๎าของชุมชน 
๒.๕ สํงเสริมและพัฒนาให๎ประชาชนรู๎จักการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการด ารงชีวิตและประกอบ 
       อาชีพ 
๒.๖ สํงเสริมการจัดต้ังร๎านค๎าชุมชนเพื่อจ าหนํายสินค๎าอุปโภคและบริโภค 
๒.๗ พัฒนาระบบและเผยแพรํข๎อมูลขําวสารด๎านการพาณิชย์ 
๒.๘ ยกระดับมาตรฐานการให๎บริการพาณิชย์ โดยเน๎นถึงความรํวมมือกับชุมชนอยํางใกล๎ชิด 
๒.๙ สํงเสริมการฝึกอบรมอาชีพแกํราษฎรที่วํางงานอยํางท่ัวถึง 
๒.๑๐ สํงเสริมการประกอบอาชีพตามความถนัดของประชาชนในท๎องถิ่น 
๒.๑๑ สํงเสริมให๎ประชาชนรู๎จักใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
๒.๑๒ ให๎มีบริการด๎านการพาณิชย์อยํางมีประสิทธิภาพโดยความรํวมมือของประชาชน 

๓. ด้านสังคม 
๓.๑ ประชาชนได๎รับบริการทางด๎านการศึกษาทุกระดับท่ีเหมาะสมอยํางกว๎างขวางและ

ท่ัวถึงโดยน าภูมิปัญญาท๎องถิ่น องค์กรทางศาสนาและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช๎ในการศึกษาศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

๓.๒ การรณรงค์ให๎ประชาชนเห็นความส าคัญของการศึกษา สนับสนุนและสํงเสริมให๎
บุคลากรทุกเพศทุกวัยได๎รับการศึกษาพื้นฐานอยํางน๎อย  ๑๒  ปี  ตามอัธยาศัยและความเหมาะสม 

๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ 
 
 



  
๓.๓ สํงเสริมและสนับสนุนให๎สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพมาตรฐาน

การศึกษาอยํางสม่ าเสมอ  โดยเน๎นให๎มีการประยุกต์ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวิถีชาวบ๎านให๎เกิดผสมผสานกับ
องค์ความรู๎ทางวิชาการอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.๔ สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชน  ผ๎ูน าองค์กรชุมชนมีความเข๎าใจในการกระจายการ
จัดการศึกษาอยํางสม่ าเสมอ  สถานศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษา  ท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  
การศึกษาตามอัธยาศัย เอาความรํวมมือและเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาให๎เกิดประสิทธิภาพกับ
ประชาชนอยํางแท๎จริง 

๓.๕ สํงเสริมและปรับเปล่ียนสุขภาพพลานามัยและอนามัยของบุคคลให๎เหมาะสม 
๓.๖ จัดฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํผ๎ูบริโภคด๎านการบริการ  ด๎านสุขภาพอนามัย  และด๎าน

สุขภาพจิต 
๓.๗ สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนสามารถพึ่งตนเองทางสุขภาพได๎  โดยใช๎กลวิธีทาง         

สาธารณสุขมูลฐาน 
  ๓.๘ สํงเสริมและสนับสนุนบทบาทของศูนย์กีฬาหมูํบ๎านและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
  ๓.๙ สนับสนุนให๎ประชาชนมีหลักประกันในการได๎รับบริการด๎านสาธารณสุขอยํางท่ัวถึงมี
คุณภาพ 

๓.๑๐ สนับสนุนการจัดต้ังประชาคมหมูํบ๎านเพื่อรํวมแก๎ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 
๓.๑๑ ให๎ความรู๎แกํประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริ์ทรงเป็นประมุขและการเลือกต้ังทุกระดับ 
  ๓.๑๒ ปลุกจิตใต๎ส านึก สร๎างทัศนคติให๎ข๎าราชการ ประชาชนในการปฏิบัติตนตามรอย                
พระยุคลบาท   เพื่อให๎สามารถเป็นที่พึ่งและอ านวยความยุติธรรมแกํประชาชน 

๓.๑๓ รณรงค์ให๎ความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติดแกํประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อตระหนักถึง
พิษภัยและโทษของยาเสพติด 

๓.๑๔  ผนึกก าลังราษฎร์ – รัฐรํวมใจ  เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาอาชญากรรมและปัญหา         
ยาเสพติดทุกรูปแบบ 

 

๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
๔.๑ ให๎ความรู๎ ด๎านส่ิงแวดล๎อมและปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมให๎แกํ

ประชาชน 
๔.๒ สนับสนุนการจัดต้ังกลํุมอนุรักษ์ธรรมชาติ  อาสาสมัครพิทักษ์ส่ิงแวดล๎อม 
๔.๓ จัดให๎มีระบบและจัดหาอุปกรณ์ในการพิทักษ์ส่ิงแวดล๎อม 
๔.๔ ดูแลท่ีสาธารณะประโยชน์ ตามระเบียบกฎหมายท่ีก าหนด 
๔.๕ สํงเสริมให๎มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล๎อมภายในหมูํบ๎าน    ชุมชน  เชํน  การ

ปลูกปุา  การดูแลรักษาปุาชุมชน  การรณรงค์ลดการใช๎สารเคมีท้ังในบ๎านเรือนและการเกษตร  โดยใช๎พืช
สมุนไพรธรรมชาติและปุ๋ยชีวภาพ  เป็นต๎น 

๔.๖ สนับสนุนให๎มีสถานท่ี  พัฒนาระบบก าจัดขยะมูลฝอยให๎มีประสิทธิภาพ  ตลอดจน
จัดหา       ยานพาหนะขนขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

๔.๗ ปรับปรุงและพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียของชุมชนให๎มีประสิทธิภาพ 
 
 



  
 

๕. ด้านการเมืองการบริหาร 
๕.๑  ปลุกจิตใต๎ส านึก / สร๎างทัศนคติให๎กับพนักงานเทศบาลในการปฏิบัติงานตามรอย                 

พระยุคลบาท  เพื่อให๎สามารถพึ่งตนเองและอ านวยความยุติธรรมแกํประชาชน 
๕.๒  สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 
๕.๓  สํงเสริมให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕.๔  จัดอบรม / สัมมนาบุคลากรให๎มีจิตส านึกในหน๎าท่ีและปฏิบัติงานอยํางสุจริต 
๕.๕  จัดท าแผนเตรียมความพร๎อมและฝึกปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาสาธารณภัย 
๕.๖  ปรับปรุงและพัฒนารายได๎  /  การจัดหารายได๎มาใช๎จํายในกิจการของเทศบาลให๎มาก

ขึ้นด๎วยการปรับปรุงแหลํงรายได๎  วิธีการหารายได๎  หรือวิธีจัดเก็บรายได๎ 
 

 
 

 
 

 

เทศบาลต าบลเชียงยืน  ก าหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการออกเป็น 6 สํวน ได๎แกํ                 
ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองชําง  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม  กองการศึกษา กองการประปา 
และก าหนดกรอบอัตราก าลังจ านวนท้ังส้ิน   36   อัตรา แตํเนื่องจากท่ีผํานมาเทศบาลต าบลเชียงยืน มี
ภารกิจและปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ้นจ านวนมากในเทศบาลต าบลเชียงยืน  และจ านวนบุคลากรท่ีมีอยูํไมํ
เพียงพอตํอการปฏิบัติภารกิจให๎ส าเร็จลุลํวงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ดังนั้น จึงต๎องมีความ
จ าเป็นต๎องขอก าหนดต าแหนํงขึ้นใหมํเพื่อรองรับปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ้น และแก๎ไขปัญหาการบริหารงาน
ภายในเทศบาลต าบลเชียงยืนตํอไป 

เทศบาลต าบลเชียงยืน ก าหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการออกเป็น1  ส านัก  ๕  กอง 
ได๎แกํ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานการเจ๎าหน๎าท่ี 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานนิติการ 
- งานทะเบียนราษฎร์ 
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานจัดระเบียบตลาดสด ร๎านค๎าและแผงลอย 

2.กองคลัง 
ฝ่ายบริหารงานคลัง 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานแผนท่ีภาษีและพัฒนารายได๎ 

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลงั 
 
 



  
 

3. กองช่าง 
- งานวิศวกรรม 
- งานสถาปัตยกรรม 
- งานสาธารณูปโภค 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล๎อม 
- งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ 
- งานสํงเสริมสุขภาพ 

5. กองการศึกษา 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
- งานสํงเสริมการศึกษา 

6. กองการประปา 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการประปา 
-    งานวางแผนการผลิตน้ าประปา 

 

โดยก าหนดให๎มีกรอบอัตราก าลังท้ังส้ิน 36  อัตรา แตํเนื่องจากเทศบาลต าบลเชียงยืน             
มีภารกิจและปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ้นจากเดิม และมีความต๎องการใช๎บุคลากรท่ีมีความช านาญหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะด๎านในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น จึงต๎องมีการก าหนดโครงสร๎างและกรอบอัตราก าลังให๎สอดคล๎องกับ
ภารกิจและอ านาจหน๎าท่ีเพื่อท่ีจะให๎สามารถแก๎ไขปัญหาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอยํางมีประสิทธิภาพ   

 
 

จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลเชียงยืนดังกลําว  เทศบาลต าบลเชียงยืนมีภารกิจ  
อ านาจหน๎าท่ีท่ีจะต๎องด าเนินการแก๎ไขปัญหาดังกลําวภายใต๎อ านาจหน๎าท่ีท่ีก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีการก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการ  ดังนี้ 

  ๘.๑ โครงสร้างส่วนราชการ 
  จากการท่ีเทศบาลต าบลเชียงยืน  ได๎ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะด าเนินการ
ดังกลําว  โดยเทศบาลต าบลเชียงยืน  ก าหนดต าแหนํงของพนักงานเทศบาล  ดังนี้ 
 

ท่ี 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 

(พ.ศ.2561-2563) ท่ี 
โครงสรา้งตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

(พ.ศ.2561-2563) 
 

หมายเหตุ 

๑ ส านักปลัดเทศบาล ๑ ส านักปลัดเทศบาล  
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 ๑.๑ งานบริหารทั่วไป  ๑.๑ งานบริหารทั่วไป  
 ๑.๒ งานประชาสัมพันธ์  ๑.๒ งานประชาสัมพันธ์  
 ๑.๓ งานการเจ๎าหน๎าท่ี  ๑.๓ งานการเจ๎าหน๎าท่ี  
 ๑.๔ งานแผนและงบประมาณ  ๑.๔ งานแผนและงบประมาณ   

๘. โครงสร้างการก าหนดสว่นราชการ 
 



  

ท่ี 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 

(พ.ศ.2561-2563) ท่ี 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

(พ.ศ.2561-2563) 
 

หมายเหตุ 

๑ ส านักปลัดเทศบาล  (ต่อ) ๑ ส านักปลัดเทศบาล  (ต่อ)  
 1.5 งานสวัสดิการและสังคม  1.5 งานสวัสดิการและสังคม  
 ๑.6 งานนิติการ  ๑.6 งานนิติการ  
 ๑.7 งานทะเบียนราษฎร์  ๑.7 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน  
 ๑.8 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๑.8 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 ๑.9 งานจัดระเบียบตลาดสด,ร๎านค๎า,แผงลอย  ๑.9 งานจัดระเบียบตลาดสด,ร๎านค๎า,แผงลอย  
2 กองคลัง 2 กองคลัง  

 ฝ่ายการเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงินและบัญชี  

 ๒.๑ งานการเงินและบัญชี  ๒.๑ งานการเงินและบัญชี  
 ๒.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน  ๒.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน  
 ๒.๓ งานแผนทีภ่าษีและพัฒนารายได๎  ๒.๓ งานแผนที่ภาษีและพัฒนารายได๎  
๓ กองช่าง ๓ กองช่าง  
 ๓.๑ งานวิศวกรรม  ๓.๑ งานวิศวกรรม  
 ๓.๒ งานสถาปัตยกรรม  ๓.๒ งานสถาปัตยกรรม  
 ๓.๓ งานสาธารณูปโภค   ๓.๓ งานสาธารณูปโภค   
๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 ๔.๑ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม  ๔.๑ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม   
 ๔.๒ งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ  ๔.๒ งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ  
 ๔.๓ งานสํงเสริมสุขภาพ   ๔.๓ งานสํงเสริมสุขภาพ  
๕ กองการศึกษา ๕ กองการศึกษา  
 ๕.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ๕.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 ๕.๒ งานสํงเสริมการศึกษา  ๕.๒ งานสํงเสริมการศึกษา  
๖ กองการประปา ๖ กองการประปา  
 ๖.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการประปา  ๖.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการประปา  
 ๖.๒ งานวางแผนการผลิตน้ าประปา  ๖.๒ งานวางแผนการผลิตน้ าประปา  

 

    การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
ขัน้ตอนการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง   มี 3  ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  การส ารวจและวิเคราะห์ข๎อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน  เพื่อจะได๎ทราบ

ลักษณะโครงสร๎างของก าลังคนในปัจจุบันหรือเป็นการช้ีให๎เห็นปัญหาท่ีเกิดจากลักษณะโครงสร๎างของ
ก าลังคนและเป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนตํอไป 

ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
1. ข๎อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
2. ข๎อมูลเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของก าลังคน เชํน การบรรจุ  การเล่ือน/ปรับต าแหนํง การโอน 

การลาออกฯ 
3. ข๎อมูลอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม 
 
 



  
 
ขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะห์การใช๎ก าลังคน วิเคราะห์วําปัจจุบันใช๎ก าลังคนได๎เหมาะสมหรือไมํ 

ตรงไหนใช๎คนเกินกวํางาน หรือคนขาดแคลนสํวนใด  เพื่อน าข๎อมูลมาใช๎ในการก าหนดจ านวนคนให๎เหมาะสม
และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให๎เหมาะกับสภาพแวดล๎อม และเพิ่มประสิทธิภาพของคนใน
องค์การ 

แนวทางในการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
1. มีการก าหนดหน๎าท่ีความรับผิดชอบของต าแหนํงตําง ๆ หรือไมํ 
2. นโยบายและโครงสร๎างเป็นอุปสรรคในการปฎิบัติงานหรือไมํ 
3. ปริมาณงานของเจ๎าหน๎าท่ีเหมาะสมหรือไมํ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด 
4. ศึกษาดูวําผ๎ูด ารงต าแหนํงท่ีมีคุณวุฒิไมํเหมาะสมกับภารกิจหน๎าท่ี และมอบให๎ใครด าเนินการแทน 
5 .ส ารวจการให๎ลูกจ๎างวําท างานได๎เต็มท่ีหรือไมํ มอบหมายงานเพิ่มได๎หรือไมํ 
6. การจัดหนํวยงานและขั้นตอนวิธีการปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัด และรวดเร็วหรือไมํ 
7 .เจ๎าหน๎าท่ีท่ีมีความรู๎ ความช านาญงานและความเหมาะสมกับงานหรือไมํ 
8. ควรจัดฝึกอบรมเจ๎าหน๎าท่ีในเรื่องใดเพื่อให๎มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและงาน   
   อนาคต 
9 .มีการใช๎คนเต็มท่ีหรือไมํ มีการมอบหมายและควบคุมเหมาะสมหรือไมํ 
10.สร๎างมาตรการและส่ิงจูงใจเพื่อชํวยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอยํางไร 
ขั้นตอนที่ 3  การค านวณจ านวนเคนท่ีต๎องการ มีวิธีการค านวณท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. การค านวณจากปริมาณงาน และมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีส่ิงส าคัญต๎องการทราบ 2 ประการ 
    1.1 ปริมาณงาน ต๎องการทราบสถิติปริมาณงาน หรือผลงานท่ีผํานมาในแตํละปีของหนํวยงาน 

และมีการคาดคะเนแนวโน๎มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปีท่ีผํานมา 
แล๎วน ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต ส่ิงส าคัญคือ ปริมาณงานหรือผลงานท่ีน ามาใช๎ค านวณต๎อง
ใกล๎เคียงความจริงและนําเช่ือถือ มีหลักฐานท่ีพออ๎างอิงได๎ 

  1.2 มาตรฐานการท างาน  หมายถึง เวลามาตรฐานท่ีคน 1 คน จะใช๎ท างานแตํละช้ิน 
 
วิธีค านวณจ านวนต าแหน่งที่ต้องการเพิ่มจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน  มีการคิด 

ดังนี ้
สูตรในการค านวณ     เวลาท้ังหมดตํอปี   =   เวลาท่ีใช๎ตํอราย x  ปริมาณงาน 
         จ านวนท่ีต๎องการ  =          เวลาท้ังหมดตํอปี 

                                                               เวลาท างานท้ังหมดตํอหนึ่งปี  (82,800) 
          

**  วันท างานมาตรฐานของข๎าราชการปีหนึ่งมี  230  วัน 
          ** เวลาท างานราชการท้ังส้ิน  6  ช่ัวโมง  (หักเวลาพักกลางวัน  และธุระสํวนตัว  1  ช่ัวโมง) 
          ** ดังนั้น  เวลาการท างานท้ังหมดตํอหนึ่งปี  คือ  (230 วัน  x  6 ช่ัวโมง  x 60  นาที)  = 
82,800 นาที 
 

2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนท่ีใช๎อยูํในปัจจุบัน วิธีนี้ต๎องทราบสถิติผลงานหรือ
ปริมาณงานท่ีผํานมาในแตํละปี รวมท้ังจ านวนคนท่ีท างานเหลํานั้นในแตํละปี เพื่อใช๎เป็นแนวส าหรับการ
ก าหนดจ านวนต าแหนํง หรือจ านวนคนในกรณีท่ีปริมาณงานเปล่ียนแปลงไป  ซึ่งจากข๎อมูลดังกลําวอาจน ามา



  
ค านวณหาอัตราสํวนระหวํางปริมาณงานกับจ านวนคนท่ีต๎องการส าหรับงานตําง ๆ ได๎ เชํน งานด๎านสาร
บรรณ  หรืองานด๎านการเงิน แตํมีข๎อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 

2.1 ต๎องศึกษาให๎แนํชัดวํา เจ๎าหน๎าท่ีท่ีมีอยูํเดิมท างานเต็มท่ีหรือไมํ 
2.2 งานบางอยํางมีปริมาณเพิ่มข้ึน แตํไมํสัมพันธ์กับจ านวนเจ๎าหน๎าท่ี จึงไมํสามารถค านวณโดยวิธี

ธรรมดาแบบนี้ได๎ ต๎องใช๎วิธีการค านวณท่ีซับซ๎อนกวํานี้ 
จากแนวทางการวิเคราะห์การก าหนดต าแหนํง  เทศบาลต าบลเชียงยืน จึงได๎วิเคราะห์การก าหนด

ต าแหนํงจากภารกิจท่ีจะด าเนินการในแตํละสํวนในอนาคต 3 ปี ซึ่งจะเป็นตัวสะท๎อนให๎เห็นวําปริมาณงานใน
แตํละสํวนราชการ มีเทําใด เพื่อน ามาวิเคราะห์วําจะใช๎ต าแหนํงใด จ านวนเทําใด ในสํวนราชการใด ใน
ระยะเวลา 3 ปีข๎างหน๎า จึงเหมาะสมในภารกิจและปริมาณงานและเพื่อให๎ค๎ุมคําตํอการใช๎จํายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและเพื่อให๎การบริ หารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหนํงมากรอกข๎อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  ดังนี้ 

8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
ตามข๎อ  8.1  เทศบาลต าบลเชียงยืน  ได๎วิเคราะห์และก าหนดต าแหนํงตามภารกิจเสร็จ 

เรียบร๎อยแล๎ว และสามารถน าผลการวิเคราะห์ต าแหนํงก าหนดกรอบอัตราก าลัง  3  ปี  ดังนี้ 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
(เดิม) 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี

ข้างหน้า 
เพิ่ม / ลด 

หมายเหตุ 

2561 2562 ๒๕63 2561 2562 ๒๕63 
1.ปลัดเทศบาล  
 (นักบริหารงานท๎องถ่ิน  ระดับกลาง) ๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ - - - 

 

2.รองปลัดเทศบาล  
   (นักบริหารงานท๎องถ่ิน ระดับต๎น) 1 1 1 1 - - - 

 

ส านักปลัดเทศบาล         
3.หน.ส านักปลัดเทศบาล  
(นบห.ท่ัวไป ระดับต๎น)   

1 1 
 

1 
 

1 
 

- - - ขอใช๎บัญชี 
กสถ. 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป         
4.หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป  
(นบห.ท่ัวไป ระดับต๎น) 

1 1 
 

1 
 

1 
 

- - -  

งานธุรการ         
5. นักจัดการงานทั่วไป (ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
6. เจ๎าพนักงานธุรการ (ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานประชาสัมพันธ์         
7. นักประชาสัมพันธ์  (ปก.) 1 1 1 1 - - -  
งานการเจ้าหน้าที่         
8. นักทรัพยากรบุคคล (ปก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานนโยบายและแผน         
9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.) 

๑ 
 
๑ 

 
๑ 

 
๑ - - - 

 

งานสวัสดิการสังคม         
10.นักพัฒนาชุมชน  (ชก.) 

1 
 
๑ 

 
๑ 

 
๑ - - - 

 

งานนิติการ         
11. นิติกร  (ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  



  
 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 
กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
(เดิม) 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง 
ใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี 

ข้างหน้า 

 
เพิ่ม / ลด 

 
  หมายเหตุ 

 
2561 2562 ๒๕63 2561 2562 ๒๕63 

งานทะเบียนราษฎร         
12.นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ชก.) ๑ ๑ ๑ 

 
๑ 
 

- - -  

13. จพง.ทะเบียนและบัตร  (ชง.) 1 1 1 1 - - -  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
14 จพง.ปูองกันและบรรเทา  
      สาธารณภัย  (ปง.) 1 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ - - - 

 

งานจัดระเบียบตลาดสด,ร้านค้า,แผงลอย         
15. จพง.เทศกิจ  (ปง.) 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
ลูกจ้างประจ า         
1. พนง.ดับเพลิง   3 2 2 2 ยุบ 1 ต าแหนํง (เน่ืองจากเกษียณ 30 ก.ย.2560) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
1.ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัฒนาชุมน   1  1 1 1 - - -  
2.ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ  1  1 1 1 - - -  
3.ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานเทศกิจ    2 2 2 2 - - -  
4.ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ  1  1 1 1 - - -  
4.พนักงานขับรถดับเพลิง   1  1 1 1 - - -  
5.พนักงานขับรถยนต์ 3 3 3 3 - - -      วําง(1) 
6.คนสวน   1  1 1 1 - - -  
7.พนักงานดับเพลิง  2 2 2 2 - - - วําง (1) 
กองคลัง         
1. ผอ.กองคลัง (นบห.คลัง ระดับต๎น  1 1 1 1 - - -  
2. หัวหน๎าฝุายการเงินฯ (นบห.คลัง 
    ระดับต๎น)  

๑ 1 1 1 - - - ขอใช๎บัญชี 
กสถ. 

งานการเงินและบัญชี         
๓. นวช.การคลัง (ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
4. นวช.การเงินและบัญชี (ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
5. จพง.การเงินและบัญชี  (ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานพัสดุและทรัพย์สิน         
6. จพง.พัสดุ (ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานแผนที่ภาษีและพัฒนารายได้         
7. จพง.จัดเก็บรายได๎ (ปง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
ลูกจ้างประจ า         
1. พนง.เก็บเงินทั่วไป  (๑)  1 1 1 1 - - -  

 
 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
1.ผช.จพง.พัสดุ   1 1 1 1 - - -  
2.ผช.เจ๎าหน๎าท่ีบันทึกข๎อมูล   1 - - - - - - ยุบเลิก 

 



  

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
(เดิม) 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง 
ใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี 

ข้างหน้า 
เพิ่ม / ลด หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563  
กองช่าง         
๑ ผอ.กองชําง (นบห.ชําง ระดับต๎น)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานวิศวกรรม         
2. วิศวกร (ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานสถาปัตยกรรม         
๓. นายชํางโยธา  (ชง.)                                                                             ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานสาธารณูปโภค         
4. นายชํางโยธา (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ขอใช๎บัญช ี

กสถ. 
ลูกจ้างประจ า         
1.ผู๎ชํวยชํางทุกประเภท   ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
1.ผช.นายชํางเขียนแบบ   ๑ ๑ ๑ ๑ - - - วําง(1) ขอ

ปรับปรุงเป็น 
ผช.นายชาํง
ไฟฟูา สังกัด 
กองประปา 

2.ผช.นายชํางไฟฟูา   ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         
1.ผอ..กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
(นบห.สาธารณสุข ระดับต๎น)  

๑ ๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

- - -  

ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม         
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม          
3. นวช.สุขาภิบาล (ปก.) 1 1 1 ๑ - - -  
งานป้อง กันและควบคุมโรคติดต่อ  งาน
ส่งเสริมสุขภาพ 

        

4. พยาบาลวิชาชีพ (ชก.) 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
ลูกจ้างประจ า         
1.พนักงานขับรถขยะ   1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
1.พนักงานขับเครื่องจักรฯ   1 1 1 1 - - -  
2.พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -  
3.ผช.จพง.ธุรการ   1 1 1 1 - - -  
กองการศึกษา         
1.ผอ.กองการศึกษา(นบห.การศึกษา 
   ระดับต๎น) 1 

 
1 

 
1 

 
1 - - - 

อยํูระหวํางรับ
โอน(ย๎าย) 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา         
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) 1 1 1 1 - - -  
3. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 

๑ 
 

๑ 
 
๑ 

 
๑ - - - 

ขอใช๎บัญช ี
กสถ. 

งานส่งเสริมการศึกษา         
4. ครูผู๎ดูแลเด็ก   ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  



  

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
(เดิม) 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง 
ใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี 

ข้างหน้า 
เพิ่ม / ลด 

หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
1.ผู๎ชํวยครูดูแลเด็ก   3 3 3 3 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
1.คนงานทั่วไป  1 1 1 1 - - -  
กองการประปา         
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการประปา         
1.ผอ.กองการประปา(นบห.การประปา) 

1 
1 1 1 

- - - 
ขอใช๎บัญช ี

กสถ. 
2. จพง.การเงินและบัญชี (ปง.) 1 1 1 1 - - -  
งานวางแผนผลิตน้ าประปา         
3. จพง.การประปา (ชง.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
1.พนักงานจดมาตรน้ า   ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม 66 - - - - - -  
 



 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙. ภาระค่าใช้จา่ยเกีย่วกับเงินเดือนและประโยชนต์อบแทนอ่ืน 



 
 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี 



 
 

 

 
 
 

 

๑๑.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ 



  

 
 

ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาและวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  แบ่งแยกเป็น   ๒   กลุ่ม  คือ 
๑.  การพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่  ให้ท าภายในระยะเวลาท่ีพนักงานผู้นั้นอยู่ในระหว่างทดลอง

ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
๒.  การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  ท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบให้หน่วยงานการ

เจ้าหน้าท่ี  ส านักปลัดเทศบาล  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดท าแผนการพัฒนาพนัก งานเทศบาล  โดย
วิเคราะห์ถึงความจ าเป็นประกอบนโยบายของผู้บริหารโดยค านึงถึง 

  (๑)  หลักการและเหตุผล 
  (๒)  เปูาหมายการพัฒนา   โดยก าหนดให้พนักงานเทศบาล    ลูกจ้าง    ต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่ง 
  (๓)  หลักสูตรการพัฒนา  ก าหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย  เช่น 
        ๓.๑  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
        ๓.๒  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
        ๓.๓  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
        ๓.๔  หลักสูตรด้านการบริหาร 
        ๓.๕  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๔)  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา  เทศบาลด าเนินการเองหรือขอมอบ

ส านักงาน  ก.ท.  ส านักงาน  ก.ท.จ.  เป็นผู้ด าเนินการหรือด าเนินการร่วมกับส่วนราชการอื่น  โดยวิธีการพัฒนา
วิธีการใด  วิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธี  ตามความจ าเป็นความเหมาะสมดังนี้ 

        ๔.๑  การปฐมนิเทศ 
        ๔.๒  การฝึกอบรม 
        ๔.๓  การศึกษา หรือดูงาน 
        ๔.๔  การประชุมเชิงวิชาการ  หรือสัมมนา 
        ๔.๕  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา หรือวิธีอื่นท่ีเหมาะสม 
        อย่างน้อยต้องได้รับการพัฒนาปีละ   ๑   ครั้ง 

 

 
 
 

พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลต าบลเชียงยืน ต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ แบ่งออกเป็น  ๔  ประเภท   
 ดังต่อไปนี้ 

๑. จรรยาบรรณต่อตนเอง  (๓  ข้อ)  
๑. มีศีลธรรมอันดี  และประพฤติตนให้สมควรเป็นข้าราชการ 
๒. ใช้วิชาชีพในการปฎิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตาม

จรรยาบรรณ 
๓. มีทัศนคติท่ีดีและพัฒนาตนเองให้มีจริยธรรม คุณธรรม ท้ังเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และ

ทักษะเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
 

 

๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า 

 

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๒. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  (๔  ข้อ) 
๑. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต  เสมอภาคและปราศจากอคติ 
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มความสามารถ  รอบคอบ  รวดเร็ว  และขยันหมั่นเพียร  ถูกต้องสมเหตุสมผล   

โดยค านึงถึงผลประโยชน์ทางราชการ  และประชาชนเป็นส าคัญ 
๓. ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มท่ี 
๔. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด ระมัดระวังมิให้เสียหาย  หรือ

ส้ินเปลืองเย่ียงวิญญูชน  ปฏิบัติทรัพย์สินของตนเอง 
 

๓. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน  (๕  ข้อ) 
๑. มีความรับผิดชอบให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนเองในด้านความคิดเห็น   การช่วย

ท างาน   การแก้ปัญหาร่วมกัน   เสนอแนะในส่ิงท่ีเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความ    
รับผิดชอบ 

๒. ผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา   ท้ังในด้านการปฏิบัติงานและขวัญก าลังใจ       
สวัสดิการ ยอมรับฟังความคิดเห็น  ปกครองด้วยหลักการและเหตุผลท่ีถูกต้องตามท านอง       
คลองธรรม 

๓. ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางท่ีชอบ  ส่งเสริมให้เกิดความสามัค คีร่วมแรงร่วมใจกันในบรรดา          
ผู้ร่วมงาน  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

๔. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้ ท่ีเกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจ  และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
๕. ละเว้นการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 

 
๔. จรรยาบรรณต่อประชาชน  (๓  ข้อ ) 

๑. ให้บริการประชาชนเต็มความสามารถ  เอื้อเฟื้อมีน้ าใจ  และวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน  เมื่อเห็นเรื่อง
ใดไม่สามารถปฏิบัติได้  หรือไม่อยู่ในอ านาจ ควรช้ีแจงเหตุผล  แนะน าให้ไปติดต่อกับผู้มีหน้าท่ี
หรือมีอ านาจในเรื่องนั้น  ๆ   

๒. ประพฤติตนให้เป็นที่เช่ือถือของบุคคลท่ัวไป 
๓. ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด    ท่ีมีมูลค่าเกินปกติวิสัยท่ีวิญญูชนจะให้กันด้วย

เสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ  หากรับไว้แล้วและรับทราบภายหลังก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว  เพื่อด าเนินการแต่กรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
    

ประกาศเทศบาลต าบลเชียงยืน 
เรื่อง    การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการ  และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของส่วนราชการของเทศบาล 
*********************************** 

     ด๎วยเทศบาลต าบลเชียงยืน  ได๎ขอความเห็นชอบก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการการแบํงสํวน
ราชการและอ านาจหน๎าท่ีความรับผิดชอบของสํวนราชการของเทศบาลตํอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มหาสารคาม  (ก.ท.จ.มหาสารคาม) 

บัดนี้  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม  (ก.ท.จ.มหาสารคาม) ในการประชุม
ครั้งท่ี        /2560  เมื่อวันท่ี       กันยายน  ๒๕60   เห็นชอบให๎เทศบาลต าบลเชียงยืน  ก าหนดโครงสร๎างสํวน
ราชการการแบํงสํวนราชการภายในและอ านาจหน๎าท่ีความรับผิดชอบของสํวนราชการของเทศบาล   
  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในข๎อ ๒๕๑, ๒๕๒, ๒๕๓, ๒๕๔, ๒๕๗, ๒๕๘ และ ๒๖๓            
แหํงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม  (ก.ท.จ.มหาสารคาม)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี   ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และแก๎ไขเพิ่มเติม   
เทศบาลต าบลเชียงยืน.  จึงก าหนดสํวนราชการ  การแบํงสํวนราชการภายใน   และอ านาจหน๎าท่ีความรับผิดชอบ
ของสํวนราชการ   เพื่อรองรับอ านาจหน๎าท่ีตามท่ีก าหนดในกฎหมายวําด๎วยเทศบาล  กฎหมายวําด๎วยการก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และกฎหมายอื่นท่ีก าหนดอ านาจหน๎าท่ี          
ให๎เทศบาล   ดังตํอไปนี้      
 

ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับกลาง ) เลขท่ีต าแหนํง 42-2-00-1101-001 
เป็นผ๎ูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างของเทศบาล มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ           
เรื่องท่ีนายกเทศมนตรีส่ังการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาลเรื่องท่ีกฎหมายหรือระเบียบข๎อบังคับระบุให๎เป็นอ านาจ
หน๎าท่ีของปลัดเทศบาล   เรื่องซึ่งตกลงกันไมํได๎  ระหวํางหนํวยงานตํางๆ ภายใต๎บังคับบัญชา เรื่องในหน๎าท่ี
ส านักงานเทศบาล  เรื่องท่ีหัวหน๎าสํวนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพื่อรับค าวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอื่นใด 
เรื่องท่ีปลัดเทศบาลส่ังการโดยเฉพาะ  เรื่องท่ีหัวหน๎าสํวนราชการตําง ๆ  เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ 
  ๑. ส านักปลัดเทศบาล  มีหัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต๎น )                      
เลขท่ีต าแหนํง 42-2-01-2101-002 เป็นผ๎ูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎าง โดยมีหน๎าท่ี
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล และราชการท่ีมิได๎ก าหนดให๎เป็นหน๎าท่ีของกอง หรือสํวน
ราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมท้ังก ากับและเรํงรัดการปฏิบัติราชการของสํวนราชการในเทศบาลให๎เป็นไป
ตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  ประกอบด๎วยงานภายใน  ดังนี้ 

  ๑.๑ งานบริหารทั่วไป  มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับ 
   (๑) การด าเนินงานสารบรรณของเทศบาล 
   (๒) การดูแลรักษาจัดเตรียม และให๎บริการเรื่องสถานท่ีห๎องประชุม วัสดุอุปกรณ์การ 
       ติดตํอและอ านวยความสะดวกในด๎านตําง ๆ งานพิธีการตําง ๆ และงานต๎อนรับ 
   (๓) การประชุมคณะผ๎ูบริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาล 



  

 
   (๔) การสาธารณกุศลของเทศบาล และหนํวยงานตําง ๆ ท่ีขอความรํวมมือ  
   (๕) การตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
   (๖) การด าเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   (๗) การจัดท าค าส่ัง และประกาศของเทศบาล 
   (๘) การด าเนินงานธุรการการประชุมสภาเทศบาล 
   (๙) ส ารวจข๎อมูลเบ้ืองต๎นในเขตชุมชนเพื่อจัดท าแผนงาน 
   (๑๐) ด าเนินการเพื่อสนับสนุนให๎มีการรวมกลํุมของประชาชนเพื่อท ากิจกรรมในด๎านตําง ๆ   
   (๑๑) แสวงหาผ๎ูน าท๎องถิ่น เป็นผ๎ูน าและเป็นท่ีปรึกษากลํุมในการพัฒนาชุมชน  
   (๑๒) ดูแลสํงเสริมประชาชนให๎มีความสนใจ เข๎าใจ ริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท๎องถิ่น 
   (๑๓) รํวมท างานพัฒนากับประชาชนในท๎องถิ่นอยํางใกล๎ชิด 
   (๑๔) ให๎ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน 
   (๑๕) อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหนํวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
   (๑๖) การด าเนินงานนโยบายตําง  ๆด๎านการพัฒนาชุมชน ของผ๎ูบริหารและของรัฐบาล 
   (๑๗) การแก๎ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
   (๑๘) การสํงเสริมอาชีพ 
   (๑๙) การแจกจํายเบี้ยยังชีพ 
   (๒๐) การสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผ๎ูปุวยโรคเอดส์ ผ๎ูพิการ และบุคคลไร๎ที่พึ่ง 
   (๒๑) เรื่องอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมายจากผ๎ูบังคับบัญชา 

  ๑.๒ งานประชาสัมพันธ์  มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับ 
   (๑) งานเผยแพรํขําวสารของเทศบาลทุกชํองทางการส่ือสาร 
   (๒) งานเผยแพรํสนับสนุนผลงานนโยบายของเทศบาล จังหวัดและหนํวยงานอื่น 
   (๓) งานเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมของชาติและท๎องถิ่น 
   (๔) งานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด๎านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข๎อคิดเห็น 
       ของประชาชน หรือปัญหาข๎อขัดข๎องตําง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานในหน๎าท่ี วางหลักเกณฑ์  
       ปรับปรุงและแก๎ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให๎เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของ 
       ประเทศ 
   (๕) งานรวบรวมข๎อมูลสถิติตําง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ 
   (๖) งานสารนิเทศงานการส่ือสารและเทคโนโลยี 
   (๗) งานต๎อนรับอ านวยความสะดวก 
   (๘) งานอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

  ๑.๓ งานการเจ้าหน้าที่  มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับ 
   (๑) การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง 
   (๒) การบรรจุแตํงต้ัง โอน ย๎าย และเล่ือนระดับ 
   (๓) การสอบแขํงขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
   (๔) การจัดท าทะเบียนประวัติ  และบัตรประจ าตัวพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง 
   (๕) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
 



  

 
   (๖) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง 
   (๗) การขออนุมัติปรับปรุงต าแหนํงและอัตราก าลัง 
   (๘) การพัฒนาบุคลากร 
   (๙) การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ๎าง การให๎บ าเหน็จความชอบเป็น  
        กรณีพิเศษ  
   (๑๐) การท าประกันสังคมลูกจ๎างเทศบาล 
   (๑๑) การลาประเภทตํางๆ  ของพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง 
   (๑๒) เรื่องอื่นท่ีเกี่ยวข๎องและตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

  ๑.4 งานแผนและงบประมาณ  มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับ 
   (๑) การวิเคราะห์ วิจัยข๎อมูลเพื่อประกอบในการก าหนดนโยบาย   
   (๒) การประสานแผน ประมวลแผน จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
   (๓) การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
   (๔) การวิเคราะห์ วิจัยข๎อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง 
   (๕) การประสานข๎อมูล ประมวลข๎อมูล รวบรวม จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี 
   (๖) เรื่องอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

1.5 งานสวัสดิการสังคม  มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับ 
(๑) งานส ารวจข๎อมูลเบ้ืองต๎นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดท าแผนงาน 
(๒)  ด าเนินการสนับสนุนให๎มีการรวมกลํุมของประชาชนประเภทตํางๆ 
(๓)  แสวงหาผ๎ูน าท๎องถิ่นเป็นผ๎ูน าและเป็นท่ีปรึกษากลํุมในการพัฒนาชุมชน 
(๔)  ดูแลสํงเสริมให๎ประชาชนมีความสนใจ  ความเข๎าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชน   

           ในท๎องถิ่นของตน 
(๕)  รํวมท างานพัฒนากับประชาชนในท๎องถิ่นอยํางใกล๎ชิด 
(๖)  ให๎ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนในท๎องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนา  

         ชุมชน 
(๗)  ให๎ค าแนะน าและชํวยเหลือสํงเสริมให๎ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ และผ๎ูด๎อยโอกาสทางสังคมมีชีวิต   

           ความเป็นอยูํท่ีดีขึ้น 
(๘)  แนะน าและสํงเสริมให๎มีการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได๎ตํอครอบครัวในด๎าน    

        การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
(๙)  อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหนํวยงานแนท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อชํวยเหลือ     

           ประชาชนท่ีได๎รับความเดือดร๎อน 

  ๑.6 งานนิติการ   มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับ 
   (๑) การด าเนินคดี  ฟูองร๎องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน๎าท่ีของเทศบาล 
   (๒) การสอบสวนและวินัยพนักงานของเทศบาล 
   (๓) การตราเทศบัญญัติท่ีมิใชํเทศบัญญัติวําด๎วยงบประมาณรายจําย 
   (๔) การจัดท านิติกรรมสัญญาของเทศบาล 
   (๕) เรื่องอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 



  

 

๑.7 งานทะเบียนราษฎร์  มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับ 
   (๑)  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์ 
   (๒)  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   (๓)  งานแจ๎งเกิด 
   (๔)  งานแจ๎งตาย 
   (๕)  งานแจ๎งย๎ายท่ีอยูํ 
   (๖)  งานอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

  ๑.8 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับ 
   (๑) การควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ปูองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒  
   (๒) การตรวจอาคารสถานท่ีท่ีอาจจะเกิดอัคคีภัยได๎งําย 
   (๓) การควบคุมและตรวจสถานท่ีของนายตรวจอัคคีภัย 
   (๔) การควบคุมก าจัดหรือท าลายส่ิงท่ีอาจเกิดอัคคีภัยในสถานท่ี 
   (๕) การท าแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานท่ี 
   (๖) การสํงเสริมการจัดให๎มีระบบความปลอดภัยในสถานท่ี 
   (๗) การเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย 
   (๘) การตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานท่ี 
   (๙) การรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 
   (๑๐) การปูองกันและระงับอัคคีภัย 
   (๑๑) การตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการปูองกัน  
         บรรเทาและระงับสาธารณภัยตําง ๆ 
   (๑๒) การจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (๑๓) การฝึกซ๎อมและด าเนินการตามแผน 
   (๑๔) การด าเนินงานเกี่ยวกับวิทยุส่ือสาร 
   (๑๕) การวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมท้ัง  
          ด าเนินการด๎านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคี                
          ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เชํน อุทกภัย วาตภัย 
   (๑๖) เรื่องอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง หรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

๑.9 งานจัดระเบียบตลาดสด,ร้านค้า,แผงลอย  มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับ 
(๑)  งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเรํ แผงลอย รวมทั้งกิจการค๎า                    
     ท่ีนํารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพ 
(๒)  งานควบคุมตรวจสอบและด าเนินการให๎เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข๎อบังคับ และ 

         กฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง 
 
 
 
 
 



  

 
  ๒. กองคลัง  มี ผ๎ูอ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต๎น ) เลขท่ีต าแหนํง                         
42-2-04-2101-001   เป็นผ๎ูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎าง โดยมีหน๎าท่ี                      
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจําย การรับ การน าสํงเงิน การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน การ
ตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คําจ๎าง คําตอบแทน เงินบ าเหน็จ  บ านาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับ
การจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตําง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได๎
และรายจํายตําง ๆ การควบคุมการเบิกจําย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาล
และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและ  ท่ีได๎รับมอบหมาย ประกอบด๎วยงาน ดังตํอไปนี้ 

๒.๑ งานการเงินและบัญชี   มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับ 
   (๑) การตรวจสอบการเบิกจํายทุกประเภท 
   (๒) การจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจํายเงิน 
   (๓) การจํายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคํูจําย 
   (๔) การจัดท าบัญชีและทะเบียนท่ีเกี่ยวข๎องทุกประเภท 
   (๕) การจัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอื่น ๆ  
   (๖) เรื่องอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือท่ีได๎รับมอบหมาย 

๒.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับ 
   (๑) การซื้อและการจ๎าง 
   (๒) การซํอมและบ ารุงรักษา 
   (๓) การจัดท าทะเบียนพัสดุ 
   (๔) การตรวจสอบการรับจํายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
   (๕) การเก็บรักษาและการเบิกจํายวัสดุ ครุภัณฑ์  
   (๖) การจัดท าบัญชีวัสดุ – ครุภัณฑ์                                      
   (๗) การจัดท าประกาศประกวดราคา 
   (๘) การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   (๙) การหาข๎อเท็จจริงกรณีพัสดุช ารุดเส่ือมสภาพ 
   (๑๐) การจ าหนํายพัสดุ/การลงจํายออกจากบัญชี 
   (๑๑) เรื่องอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือท่ีได๎รับมอบหมาย 

  ๒.๓ งานแผนที่ภาษีและพัฒนารายได้    มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับ 
  (๑)  การคัดลอกข๎อมูลท่ีดิน 
  (๒)  งานปรับปรุงข๎อมูลแผนท่ีภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  (๓)  งานปรับปรุงข๎อมูลแผนท่ีภาษีบ ารุงท๎องท่ี 
  (๔)  งานตรวจสอบข๎อมูลภาคสนาม 
  (๕)  งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงท่ีดิน 
  (๖)  การจัดท ารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน  และงานบริการข๎อมูล 
  (๗)  งานจัดเก็บและบ ารุงรักษาแผนท่ีภาษี 
  (๘)  งานปรับข๎อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข๎อง 
                           (ผท. ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๙,๑๑,๑๒,๑๗) 
  (๙)  งานส ารวจและตรวจสอบข๎อมูลภาคสนาม 



  

  (๑๐)  งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงท่ีดิน รหัสช่ือเจ๎าของทรัพย์สินและรหัสช่ือผ๎ูช าระภาษี  
             (ผ.ท. ๔ และ ๕) 
  (๑๑)  งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข๎อมูลตํางๆ 
  (๑๒)  การจัดท ารายงานประจ าเดือน 

   (๑๓)  การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร      
          คําธรรมเนียม และจัดหารายได๎อื่น ๆ  ของเทศบาล 
   (๑๔)  การวางแผนการจัดเก็บรายได๎ และการแก๎ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได๎ 
   (๑๕)  การวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได๎ของเทศบาล 
   (๑๖)  การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และก าหนดคํารายปีของภาษี     
          โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท๎องท่ีและรายได๎อื่น 
   (๑๗)  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร 
   (๑๘)  การจัดท าหนังสือแจ๎งให๎ผ๎ูท่ีอยูํในเกณฑ์เสียภาษีทราบลํวงหน๎า 

(๑๙)  การตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายช่ือของผ๎ูไมํยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือ          
        ค าร๎องภายในก าหนด และรายช่ือผ๎ูไมํช าระภาษี คําธรรมเนียมและรายได๎อื่น ๆ              
        ภายในก าหนดของแตํละปี   

   (๒๐) การจัดท าหนังสือแจ๎งเตือนแกํผ๎ูเสียภาษี กรณีไมํมายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน        
          ภายในก าหนด 
   (๒๑) การจัดท าหนังสือแจ๎งเตือนแกํผ๎ูเสียภาษีกรณีไมํมาช าระภาษี   คําธรรมเนียมและ      
         รายได๎อื่นภายในก าหนด 
   (๒๒)  การประสานงานกับงานนิติการเพื่อด าเนินคดีแกํผ๎ูไมํปฏิบัติตามกฎหมายภาษี     
          ท๎องถิ่น (ไมํยื่นแบบฯ และไมํช าระภาษี)  โดยเสนอให๎ผ๎ูบังคับบัญชาส่ังการ 
   (๒๓) การด าเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
   (๒๔) การประสานงานกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อการเรํงรัดรายได๎ 
   (๒๕) เรื่องอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
   
  ๓. กองช่าง  มี ผ๎ูอ านวยการกองชําง  (นักบริหารงานชําง   ระดับต๎น) เลขท่ีต าแหนํ ง                         
42-2-05-2103-001-๐๐๑เป็นผ๎ูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎าง  มีหน๎าท่ีความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข๎อมูลทางด๎านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 
งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการกํอสร๎าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการ
ปฏิบัติงานการกํอสร๎างและซํอมบ ารุง การควบคุมการกํอสร๎างและซํอมบ า รุง งานแผนงานด๎านวิศวกรรม
เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจํายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหลํ น้ ามัน
เช้ือเพลิง และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและท่ีได๎รับมอบหมาย  ประกอบด๎วยงานภายใน  ดังนี้ 

  ๓.๑ งานวิศวกรรม   มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับ 
   (๑) การออกแบบค านวณด๎านวิศวกรรม 
   (๒) การวางโครงการและการกํอสร๎างทางด๎านวิศวกรรม 
   (๓) การให๎ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด๎านวิศวกรรม 
   (๔) การออกแบบรายการละเอียดทางด๎านวิศวกรรม 



  

   (๕) การส ารวจหาข๎อมูลรายละเอียดเพื่อค านวณ  ออกแบบก าหนดรายละเอียดทางด๎าน 
        วิศวกรรม 
   (๖) การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด๎านวิศวกรรม 
   (๗) การประมาณราคาคํากํอสร๎างทางด๎านวิศวกรรม 
   (๘) การควบคุมการกํอสร๎างในสาขาวิศวกรรม 
   (๙) การบริหารแบบแปลนกํอสร๎างอาคารให๎แกํประชาชน 
   (๑๐) เรื่องอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

๓.๒ งานสถาปัตยกรรม   มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับ 
(๑)  งานออกแบบ  เขียนแบบทางด๎านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 

  (๒)  งานวางโครงการ  จัดท าผัง  และควบคุมการกํอสร๎างทางสถาปัตยกรรม   
                           มัณฑนศิลป์ 
  (๓)  งานให๎ค าปรึกษาแนะน าด๎านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ 
  (๔)  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร๎างด๎านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย 
  (๕)  งานควบคุมการกํอสร๎างทางสถาปัตยกรรม 
  (๖)  งานออกรายงานทางสถาปัตยกรรม 
  (๗)  งานส ารวจข๎อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม 
  (๘)  งานวิเคราะห์  วิจัย  ทางด๎านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ 
  (๙)  งานประมาณราคาคํากํอสร๎างทางด๎านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ 
  (๑๐)  งานให๎บริการด๎านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ และงานด๎านศิลปกรรมตํางๆ 
  (๑๑)  งานอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

  ๓.๓ งานสาธารณูปโภค   มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับ 
   (๑) การกํอสร๎างถนน สะพาน ทางเท๎า เข่ือน และส่ิงติดต้ังอื่น  ๆ  
   (๒)  การวางโครงการและควบคุมการกํอสร๎าง 
   (๓) การซํอมบ ารุงถนน สะพาน เข่ือน ทางเท๎า 
   (๔) การควบคุมพัสดุ งานด๎านโยธา 
   (๕) การประมาณราคาเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาทางและสะพาน 
   (๖) เรื่องอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 
  ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มี ผ๎ูอ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม                      
(นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับต๎น) เลขท่ีต าแหนํง 42-2-06-2104-001 เป็นผ๎ูบังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎าง โดยมีหน๎าท่ีเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนสํงเสริมสุขภาพและอนามัย การปูองกัน
โรคติดตํอ งานสุขาภิบาลส่ิงแวดล๎อมและงานอื่น ๆ ประกอบด๎วยงานภายใน   ดังนี้ 

  ๔.๑ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับ 
   (๑)  การสํงเสริม พัฒนาการสุขาภิบาลและการออกใบอนุญาต สถานประกอบกิจการ      
        ตํางๆ ในเขตเทศบาล 
   (๒)  การควบคุมการประกอบกิจการท่ีอาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพ 
 
 



  

   (๓)  งานควบคุม ปูองกันการอนามัยท่ีเกี่ยวข๎องกับสภาวะแวดล๎อมอันจะมีผลหรือ 
         อาจจะมีผลตํอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   (๔) การอาชีวอนามัย 
   (๕) การประเมินผลกระทบตํอส่ิงแวดล๎อม 
   (๖) สุสานและฌาปนสถาน 
   (๗) การค๎ุมครองผ๎ูบริโภค 
   (๘) การควบคุมสัตว์เล้ียงหรือปลํอยสัตว์ 
   (๙) การรักษาความสะอาดถนน ทางเท๎าและท่ีสาธารณะ 
   (๑๐) การรักษาความสะอาดตลาดสด 
   (๑๑) การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง 
   (๑๒) การจ๎างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาดถนนและตลาดสด 
   (๑๓) การวางแผนและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
   (๑๔) การพัฒนาเครือขํายและสร๎างความรํวมมือในการจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
   (๑๕) การดูแลและควบคุมการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 
   (๑๖) การสร๎างจิตส านึกประชาชนในการลดการสร๎างขยะ 
   (๑๗) การน าขยะรีไซเคิลมาใช๎ประโยชน์ 
   (๑๘) การน าขยะยํอยสลายมาใช๎ประโยชน์ 
   (๑๙) การจัดการขยะอันตราย 
   (๒๐) การจัดเก็บ รวบรวม และขนสํงมูลฝอยไปก าจัดตามหลักสุขาภิบาล 
   (๒๑) การเก็บขนขยะติดเช้ือ 
   (๒๒) การบริหารสถานีขนถํายมูลฝอยและคัดแยกกลับมาใช๎ประโยชน์ 
   (๒๓) การดูแล ซํอมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ท่ีใช๎ในการปฏิบัติงาน 
   (๒๔) เรื่องอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

  ๔.๒ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับ 
   (๑) การวางแผน ค๎นคว๎า วิจัยการให๎บริการงานปูองกันโรคติดตํอในพื้นทีรับผิดชอบ 
   (๒) การปูองกันและสร๎างเสริมภูมิค๎ุมกันโรคในโรงเรียนและชุมชน 
   (๓) การปูองกันโรคติดตํอ 
   (๔) การควบคุมแมลงและพาหนะน าโรค 
   (๕) การเฝูาระวังทางระบาดวิทยา 
   (๖) การสอบสวนและควบคุมโรคติดตํอ 
   (๗) เรื่องอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

  ๔.๓ งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับ 
  (๑)  สํงเสริมสุขภาพ  เชํน  สํงเสริมการออกก าลังกาย ฯลฯ 
  (๒)  งานอนามัยแมํและเด็ก 
  (๓)  งานวางแผนครอบครัว 
  (๔)  งานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง 
  (๕)  จัดท าแฟูมอนามัยครอบครัว (Family  folder) 
 



  

 
  (๖)  งานโภชนาการ 
  (๗)  งานสุขภาพจิต 
  (๘)  งานอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

  ๕. กองการศึกษา  มีรองปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท๎องถิ่น  ระดับต๎น) เลขท่ีต าแหนํง                  
42-2-00-1101-002 รักษาราชการแทนผ๎ูอ านวยการกองการศึกษา เป็นผ๎ูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎าง โดยมีหน๎าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ท้ัง
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย ประกอบด๎วยงานภายใน ดังนี้ 

  ๕.๑ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับ 
   (๑) งานส ารวจความต๎องการและปัญหาทางการศึกษา 
   (๒) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข๎อมูลสถิติทางการศึกษา 
   (๓) งานประสานงานการด าเนินการด๎านวิชาการกับหนํวยงานอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง 
   (๔) งานส ารวจรวบรวมข๎อมูลตําง ๆ  เกี่ยวกับเด็กเยาวชนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
   (๕) ด าเนินงานกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชนทุกระดับ กีฬาประชาชน กีฬาเทศบาลสัมพันธ์    
       และประสานงานด๎านตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับงานกีฬาประจ าปีทุกประเภท 
   (๖) ศึกษา ค๎นคว๎า วิจัย รวบรวม องค์ความรู๎ทางด๎านศิลปะ และวัฒนธรรม 
   (๗) การพัฒนาแหลํงมรดกทางด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 
   (๘) การฟื้นฟู รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
   (๙) การสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นทางด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 

(๑๐) การสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎านวัฒนธรรมของชาติและท๎องถิ่น 
   (๑๑) การศึกษาวิจัยเพื่อค๎นหาคุณคําทางด๎านวัฒนธรรมและจริยธรรมของสังคม 
   (๑๒) การสํงเสริมความรํวมมือและเสริทมสร๎างความสัมพันธ์ทางด๎านวัฒนธรรมระหวําง    
         หนํวยงานของรัฐ 
   (๑๓) การสํงเสริมความรํวมมือและเสริมสร๎างความสัมพันธ์ทางด๎านวัฒนธรรมระหวําง     
         องค์กรหรือหนํวยงานภาคเอกชนระหวํางประเทศ 
   (๑๔) การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในการ   
         ด าเนินงานด๎านวัฒนธรรม 
   (๑๕) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด๎านวัฒนธรรม 
   (๑๖) การสนับสนุนและสํงเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
   (๑๗) เรื่องอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

  ๕.๒ งานส่งเสริมการศึกษา  มีหน๎าท่ีเกี่ยวกับ 
   (๑) การควบคุมดุแลการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 

(๒) การควบคุม จัดเตรียม และให๎บริการวัสดุ อุปกรณ์ คํูมือครู ส่ือการเรียนการสอน           
    แกํโรงเรียน 

   (๓) การติดตํอประสานงานกับสถานท่ีศึกษาและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
   (๔) การจัดต้ังสถานเล้ียงดูเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 



  

 
(๕) การเผยแพรํขําวสาร เอกสารตําง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการ        
    อันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 

   (๖) การสํงเสริมสุขภาพอนามัย 
   (๗) การพัฒนาเด็กกํอนวัยเรียน 
   (๘) เรื่องอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
   (๙) การควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล (จ านวนครู นักเรียน อาคาร โรงเรียน) 
   (๑๐) การตรวจสอบหลักฐานเอกสารตําง ๆ ของโรงเรียน 
   (๑๑) การพิจารณาจัดต้ัง ยุบเลิกโรงเรียน 

(๑๒) การดูแล จัดเตรียม และให๎บริการวัสดุอุปกรณ์ คํูมือครู ส่ือการเรียนการสอน    
      แกํโรงเรียน 

   (๑๓) การจัดต้ังและสํงเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิตําง ๆ ตลอดจนการจัดต้ัง 
         คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสํงเสริมการจัดกิจกรรมตําง ๆ ของ   
         โรงเรียน 
   (๑๔) การติดตํอประสานงานกับสถานศึกษาและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
   (๑๕) การเผยแพรํขําวสาร เอกสารตําง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอัน   
         เกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียน 
   (๑๖) การสํงเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
   (๑๗) การสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน 
   (๑๘) การปลูกฝังวินัย และถํายทอดวัฒนธรรมของชาติ 
   (๑๙) การปลูกฝังประชาธิปไตยให๎กับเด็กและชุมชน 
   (๒๐) เรื่องอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

 ๕.กองการประปา มีวิศวกรโยธาช านาญการ เลขท่ีต าแหนํง 42-2-05-3701-0021                     
รักษาราชการแทนผ๎ูอ านวยการกองการประปา เป็นผ๎ูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎าง โดย
มีหน๎าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการก าหนดนโยบาย  การควบคุม  ก ากับดูแล  และอ านวยความ
สะดวกด๎านการประปา โดยมีสํวนราชการภายใน  วินิจฉัย ส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน    ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โดย
ควบคุม ตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้านเกี่ยวกับงานการประปา เช่น ควบคุม   การผลิตน้ าประปา การ
บริการผู้ใช้น้ า ตรวจสอบ ควบคุมรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของการประปา เป็นต้น ตอบปัญหา 
และช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็นสรุปรายงาน เสนอแนะ และ
ด าเนินการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความช านาญเกี่ยวกับงานการประปา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ี
ได้รับแต่งต้ัง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสังกัดฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา
แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการประปา  ประกอบด๎วย 
1. งานสารบรรณ  

1.1. งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให๎บริการเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ ติดตํอและอ านวยความ
สะดวกในด๎านตําง ๆ 

1.2. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผ๎ูบริหารท๎องถิ่น และพนักงาน
เทศบาล 



  

1.3.  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนํวยงานตําง ๆ ท่ีขอความรํวมมือ 
1.4.  งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
1.5.  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 
1.6.  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผ๎ูท าคุณประโยชน์ 
1.7.  งานจัดท าค าส่ังและประกาศ 
1.8.  งานรับเรื่องราวร๎องทุกข์และร๎องเรียน 
1.9. งานพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ๎าง และการให๎บ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 
๑.๑0. งานการประชาสัมพันธ ์
1.๑1. งานการลาพักผํอนประจ าปีและการลาอื่น ๆ 
๑.12. งานอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 2.  งานการเงินและบัญชี 
  3..  งานจัดเก็บรายได้และ 
 4.   งานพัสดุ 

5.  งานพัฒนารายได้ 
              มีหน้าที่ 
       ๑.  จัดท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจ าปีของกองการประปา 

๒.  งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ 
๓.  งานตรวจสอบฏีกาเบิกและจ่ายเงินรายได้ของกองการประปา 
๔.  งานรับ – เบิกจ่ายเงินตรวจเงินและเก็บรักษาเงินของกองการประปา 
๕.  จัดท าทะเบียนคุมฏีกาเบิกจ่ายเงิน    
๖.  จัดท าทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณ 
๗.  จัดท าบัญชีเงินสดประจ าวันและบัญชีแยกประเภท 
๘.  จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
๙.  จัดท าใบฝาก – ถอนประปา 
๑๐. จัดท าใบน าส่งเงินประปาส่งฝุายการคลัง (ในวันท่ีรับเงิน) 
๑๑.  จัดท างบทดลองประจ าเดือน 
๑๒.  จัดท างบประมาณรายรับ – รายจ่ายประจ าเดือน  และงบประมาณส้ินปี 
๑๓.  ตรวจสอบในเสร็จค่าน้ าประปาประจ าเดือน 
๑๔.  ตรวจสอบทะเบียนเล็ดเยอร์ผลประโยชน์  (ป.17) 
๑๕.  ตรวจสอบทะเบียนสมุดประจ าตัวผู้เก็บเงิน  (ป.32) 
๑๖.  ออกใบเสร็จรับเงินท่ัวไปทุกประเภท 
๑๗.  งานวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บค่าน้ าและการจัดหารายได้อื่น ๆ    

       ของเทศบาล 
๑๘. งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
๑๙. งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของกองการประปา 
๒๐. งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระค่าน้ า 
๒๑. จัดท ารายงานขอซื้อ/จ๎าง พร๎อมตรวจสอบงบประมาณกํอนด าเนินการและพร๎อมแจ๎งค าส่ัง 

      ให๎ผ๎ูถูกแตํงทราบ  ออกค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการ  
๒๒. จัดท าประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา พร๎อมท้ังด าเนินการจนแล๎วเสร็จ 
๒๓. จัดหาวัสดุเพื่อใช๎ในกิจการเทศบาล 



  

๒๔. เป็นผ๎ูรับวางบิล/ใบสํงของเพื่อเตรียมจัดท าฎีกาเบิกเงิน 
๒๕. จัดท าทะเบียนคุมวัสดุทุกประเภท 
26.จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ทุกประเภท 
27.จัดท าทะเบียนคุมการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกประเภท 
28.จัดท ารายงานขออนุมัติซํอมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกประเภท 
29. จัดท าการพํนรหัสครุภัณฑ์ทุกประเภท 
30. ติดตามทวงถามวัสดุ/ครุภัณฑ์ท่ีมีผ๎ูยืมไปแล๎วไมํสํงคืนเทศบาล 
31 .เมื่อใกล๎ส้ินปีงบประมาณให๎ส ารวจครุภัณฑ์ทุกประเภทวํามีอยูํครบถ๎วนถูกต๎องตามทะเบียน 

ครุภัณฑ์คุมหรือไมํ และตรวจสอบวํามีวัสดุ/ครุภัณฑ์ใดท่ีช ารุดเสียหายสมควรท่ีจะจ าหนําย หรือสูญหายไปหรือ
เส่ือมสภาพไมํสามารถใช๎การได๎อีก แล๎วรายงานให๎หัวหน๎าเจ๎าหน๎าท่ีพัสดุและผ๎ูบังคับบัญชาทราบตามล าดับช้ันให๎
ทราบกํอนส้ินปีงบประมาณ 

๓๒. จัดท าทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาให๎เป็นปัจจุบัน 
        33. ท าหนังสือแจ๎งเตือนให๎ผ๎ูรับจ๎างถอนคืนเงินค้ าประกันสัญญากํอนจะครบสัญญาลํวงหน๎า ๑  เดือน 
        34 .แตํงต้ังคณะกรรมการตรวจสภาพกํอนคืนหลักประกันสัญญา 
        35 .เป็นผ๎ูจํายวัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกประเภท 
        36. เป็นผ๎ูจัดเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกประเภท 
       37. ออกหนังสือรับรองผลงานให๎แกํผ๎ูจ๎าง 

๓๘. งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

          6. งานจ าหน่ายและบริการ   ประกอบด๎วย  

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้   
 ๑.   งานสารบรรณ ร่าง โต้ตอบ และพิมพ์หนังสือราชการงานธุรการ 
 ๒.   ตรวจเช็คบิลค่าน้ าประปาประจ าเดือน 
๓.  รับเงินค่าน้ าประปาท่ีตัวแทนเก็บเงินค่าน้ าประปาน าส่ง 
๔.  จ่ายบิลค่าน้ าประปาประจ าเดือนให้กับตัวแทนเก็บเงินค่าน้ าประปา 
๕.  น าส่งเงินค่าน้ าประปาประจ าวัน  (ท่ีมีเงินน าส่ง)  ให้กับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๖.  จัดท าเลดเยอร์ผลประโยชน์  ป.17  ประจ าเดือน 
๗.  จัดท าสมุดประจ าตัวผู้เก็บเงิน  ป.32  ประจ าเดือน 
๘.  จัดท ารายงานการใช้น้ าประปาประจ าเดือน 
๙.  ตรวจเช็ครายช่ือผู้ค้างช าระค่าน้ าประปา 
๑๐. จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ทุกประเภท 
๑๑. จัดท าทะเบียนคุมการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกประเภท 
๑๒.จัดท ารายงานขออนุมัติซํอมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกประเภท 
๑๓. จัดท าการพํนรหัสครุภัณฑ์ทุกประเภท 
๑๔. ติดตามทวงถามวัสดุ/ครุภัณฑ์ท่ีมีผ๎ูยืมไปแล๎วไมํสํงคืนเทศบาล 

 ๑๕. งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 7.งานติดต้ังมาตรวัดน้ า  จ าหน่ายและบริการ  
๑. งานส ารวจท าผังแนวท่อและประมาณการผู้ใช้น้ า 
๒. งานติดต่อและติดต้ังมาตรวัดน้ า 



  

๓. งานตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ลักลอบใช้น้ า 
๔. งานจ่ายน้ าเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. งานให้บริการโดยท่ัวไปแก่ผู้ใช้น้ า 
๖. งานบริการน้ าด่ืม น้ าใช้ในพิธีการและสาธารณกุศล 
๗. งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๘. จดมาตรวัดน้ าประปา  หมูํท่ี  3 , 4 , 18 
๙. จดมาตรวัดน้ าประปา  หมูํท่ี  5  และ  19 
 

2. งานวางแผนผลิตและบริการ   
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
2.๑ งานผลิต  
๑. งานสูบน้ าแรงสูงและสูบน้ าแรงต่ า 
๒. งานกรองน้ า จ่ายสารเคมี ล้างถังกรองน้ า โรงทรายกรอง และถังตกตะกอน 
๓. งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องไฟฟูา เครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่าง ๆ และอาคาร  
    สถานท่ีท่ีใช้ในกิจการประปา 
๔. งานบ ารุงรักษาอาคารพักน้ าใส 
๕. งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของน้ าประปา และสถานท่ีท าการประปา 
๖. งานเตรียมน้ าส ารองไว้เพื่อการดับเพลิง 
๗. งานตรวจแก้ไขแรงดันน้ าและระบายตะกอนในท่อประปา 
๘. งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.2 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
๑. ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของน้ า 
๒. งานเก็บตัวอย่างน้ าในชุมชน 
๓  ด าเนินกิจการประปา ควบคุมการผลิตน้ าประปาให๎ถูกต๎องตามหลักวิทยากร 
๔. งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   

๓.3 งานซ่อมบ ารุง  
๑. งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
๒. งานตรวจรักษาท่อดับเพลิง 
๓. ด าเนินกิจการประปา ควบคุมการผลิตน้ าประปาให๎ถูกต๎องตามหลักวิทยากร 
๔. งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๕. งานดูแลต้นไม้และสวนในบริเวณส านักงานการประปา 

 ๖. งานดูแลรักษารถจักรยานยนต์และเครื่องมือช่าง 
 7.. งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

                          ประกาศ   ณ   วันท่ี         เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 
 

        (นายอาภรณ์   แสงยศ) 
    นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 
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ค าสั่งเทศบาลต าบลเชียงยืน 
ท่ี            / 2560 

เร่ือง  การจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63 
************************************* 

  ด๎วยเทศบาลต าบลเชียงยืน  ได๎ขอความเห็นชอบการจัดบุคลากรลงสํูต าแหนํงตามแผนอัตรา                    
ก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2561 – ๒๕63  ตํอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม 
(ก.ท.จ.มหาสารคาม)  
 

  บัดนี้    คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม  (ก.ท.จ.มหาสารคาม)  ในการ
ประชุมครั้งท่ี         / ๒๕60    เมื่อวันท่ี         เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560   เห็นชอบให๎เทศบาลต าบล                        
เชียงยืน จัดบุคลากรลงสํูต าแหนํงตามแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – ๒๕63    
 

  ฉะนั้น   อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๓ ประกอบมาตรา ๑๕   แหํงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น   พ.ศ.๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม 
(ก.ท.จ.มหาสารคาม)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี   ๑๙   
พฤศจิกายน   ๒๕๔๕  และแก๎ไขเพิ่มเติม  เทศบาลต าบลเชียงยืน   จึง จัดบุคลากรลงสํูต าแหนํงตาม                              
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – ๒๕63  ตามบัญชีแนบท๎ายค าส่ังนี้ 
  
  ท้ังนี้   ต้ังแตํวันท่ี   ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕60   เป็นต๎นไป 
 
    ส่ัง  ณ  วันท่ี        เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 
   
 

(นางอาภรณ์   แสงยศ) 
                                                  นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 

 
 

 
 
 
 
 



  
 

     
     

ประกาศเทศบาลต าบลเชียงยืน 
เร่ือง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ของเทศบาลต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
พ.ศ.2561 

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

 ตามท่ีเทศบาลต าบลเชียงยืน  ได๎ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข๎าราชการ  
พนักงานเทศบาล  และลูกจ๎างเทศบาลต าบลเชียงยืน  ลงวันท่ี  26   สิงหาคม  2547  ตามนัยมาตรา  77  แหํง
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  ไปแล๎ว นั้น 

 
 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 มาตร 279  บัญญัติให๎มี

ประมวลจริยธรรม เพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผ๎ูด ารงต าแหนํงทางการเมือง  ข๎าราชการ  หรือ
เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐแตํละประเภท  โดยมีกลไก และระบบในการบังคับใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังก าหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร๎ายแรงแหํงการกระท า  ท้ังนี้ การฝุาฝืน หรือไมํปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลําว 
ให๎ถือเป็นการกะรท าผิดทางวินัย 

 
 เพื่อให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550            

มาตรา  279  เทศบาลต าบลเชียงยืน  จึงยกเลิกประกาศมาตรฐานจริยธรรมท่ีอ๎างถึง  และให๎จัดท าประมวล
จริยธรรมของข๎าราชการเทศบาลต าบลเชียงยืนแทน  เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข๎าราชการใน
สังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท๎ายนี้ 

 
 ท้ังนี้  ต้ังแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี         เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 

(นางอาภรณ์   แสงยศ) 
นายเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
รายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 



  

 

      เอกสารอ้างอิง 
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