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1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  (ก.จังหวัด) กําหนด
ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ให
คํานึงถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพของงานปริมาณ 
ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ.,เทศบาล , อบต.) ท่ีจะตองจายในดานบุคคล 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อบจ.,เทศบาล , อบต.)  จัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน (ก.กลาง)  ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน (ก.กลาง) กําหนด 
 1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจางสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว กําหนดเพ่ือเปนการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจาง ให
เกิดความเหมาะสมและใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดความคลองตัว 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชนสูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยได
กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินนํามาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจางมากําหนด
เปนประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง พรอมท้ังใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี  10  กรกฎาคม  2557  
  1.3 คณะกรรมการกลางขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบประกาศ
กําหนดการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน(อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปน กรอบในการกําหนด
ตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางประจําและพนักงานจาง โดยใหเสนอให
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด ) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต .) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะห
อํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต .) วิเคราะหความตองการ
กําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข ใน
การกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
  1.4 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) และคณะกรรมการ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.ท.) ไดประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจําแนกตําแหนงจากระบบซีเปนระบบ
แทง จึงสมควรแกไขเปลี่ยนแปลงการกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป
งบประมาณ 2558 – 2560  ใหสอดคลองกับระบบจําแนกตําแหนงท่ีกําหดข้ึนใหม  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลบานผือ   จึงไดปรับปรุงทําแผนอัตรากําลัง 3 
ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 ข้ึน 

 
 
 
 2.1 เพ่ือใหเทศบาลตําบลบานผือ  มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน ระบบการจางท่ี
เหมาะสม ไมซํ้าซอนอันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. หลักการและเหตุผล 
 

2. วัตถุประสงค 
 



 
 

2.2 เพ่ือใหเทศบาลตําบลบานผือ   มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง โครงสรางให
เหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ.,เทศบาล ,อบต.) ตามกฎหมายจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท   และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

2.3 เพ่ือใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางประจําวาถูกตองเหมาะสม
หรือไม 

2.4 เพ่ือใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกําหนดประเภทตําแหนงและการสรรหาและเลือกสรรตําแหนงพนักงานจางวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

2.5 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ  
เทศบาลตําบลบานผือ 

2.6 เพ่ือใหเทศบาลตําบลบานผือสามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแตงตั้งขาราชการ 
และการใชอัตรากําลังของบุคลากรเพ่ือใหการบริหารงาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ.,เทศบาล,อบต.) 
เกิดประโยชนตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพมีความคุมคาสามารถลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปนการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

2.7 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังบุคลากรให
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

2.8 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการกําหนดตําแหนงอัตรากําลังของบุคลากรท่ี
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความจําเปนเรงดวน และสนอง นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ., เทศบาล, อบต.) 

2.9  เพ่ือใหเทศบาลตําบลบานผือแกไขเปลี่ยนแปลงการกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง
ในแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2558 – 2560 ใหสอดคลองกับระบบจําแนกตําแหนงท่ีกําหนด
ข้ึนใหมตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถ่ิน (ก.ถ.) และคณะกรรมการขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน (ก.ท.) ไดประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจําแนกตําแหนงระบบซีเปนระบบแทง 

 
 
 
 

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ซ่ึงประกอบดวยนายกเทศมนตรีตําบลบานผือ เปน
ประธาน หัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการ เปนกรรมการ และมีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 1 คน
เปนเลขานุการ จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 
  3.1 วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบานผือ  ตามกฎหมาย
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แตละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี 
นโยบายผูบริหารและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงสภาพปญหาของเทศบาลตําบลบานผือ 
 3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
 



 
 
ภารกิจตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดขอนแกน  ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความตองการของประชาชน  
  3.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุม
งานตางๆ 
  3.4 กําหนดความตองการพนักงานจางในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหหัวหนาสวน
ราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและ
อํานาจหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจํานวนขาราชการ ลูกจาง
จางประจําในองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง 
  3.5 กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ
หนาท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  3.6 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 
  3.7 ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกคน ไดรับการ
พัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 
 
 

 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
ปญหา 

1.1  เสนทางคมนาคมไมสะดวก  
1.2  น้ําระบายไมสะดวก เกิดน้ําทวมขัง 
1.3  ไฟฟาในหมูบานตามสุดเสี่ยงตางๆสวางไมท่ัวถึง 
1.4  น้ําประปาไมสะอาด ขุนและมีตะกอน 
1.5  คลองสงน้ําเพ่ือการเกษตรไมท่ัวถึง 

 
ความตองการ 

1.1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1.2 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา 
1.3 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณภายในหมูบาน 
1.4 โครงการปรับปรุงระบบน้ําประปาเพ่ืออุปโภค-บริโภค 
1.5 โครงการขายคลองสงน้ําเพ่ือการเกษตร 

 
2. ดานเศรษฐกิจ  

ปญหา 
2.1  กลุมอาชีพขาดเงินทุนในการดําเนินงาน 
2.2  ชาวนาขาดแคลนพันธขาวท่ีดีในการเพาะปลูก 
2.3  ในพ้ืนท่ีตําบลบานผือมีมูลวัว มูลควายเยอะ 
2.4  ประชาชนไดรับสารพิษจากการบริโภคผักตามตลาด 

4. สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน 
 
 



 
 

2.5  ผลิตภัณฑทางการเกษตรของตําบลบานผือมีมาก แตขาดการแปรรูปท่ีหลากหลาย 
ความตองการ 

  2.1  โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ 
  2.2  โครงการสงเสริมพันธขาว 
  2.3  โครงการสงเสริมการใชปุยหมัก 
  2.4  โครงการผักปลอดสารพิษ 
  2.5  โครงการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร 
 

3. ดานสังคม – การศึกษา 
ปญหา 

3.1  เด็กและเยาวชนม่ัวสุมซ่ึงกอใหเกิดปญหายาเสพติดตามมา 
3.2  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส ขาดการดูแลเอาใจใสท่ีดี 
3.3  เด็กและเยาวชนใชเวลาวางไมเกิดประโยชน 
3.4  เด็กและเยาวชนบางกลุมไมเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
3.5  ตามแยกตางๆในหมูบานเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง 

ความตองการ 
  3.1  โครงการแกไขปญหายาเสพติด 
  3.2  โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส 
  3.3  โครงการสงเสริมกีฬาเยาวชน 
  3.4  โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมเด็กและเยาวชน 
  3.5  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ 
 

4. ดานการเมือง - การบริหาร  
ปญหา 

  4.1  กระแสการเมืองทําใหประชาชนในเทศบาลเกิดความแตกแยกและมีการแบงพรรคแบง
พวก 
  4.2  ประชาชนไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเมืองอยางแทจริง 
        ความตองการ 

4.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆท่ีเก่ียวกับการเมืองและการบริหาร 
4.2 สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับการเมือง 

 
5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

ปญหา 
5.1 ตามสองขางทางของถนนในหมูบานมีก่ิงไม หญา เกิดข้ึนรกและกีดขวางถนน 
5.2 พ้ืนท่ีตําบลบานผือมีแหลงทองเท่ียวหลายท่ี  แตขาดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
5.3 ในพ้ืนท่ีตําบลบานผือ มีขยะชุมชนเยอะ แตขาดการกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะ 
5.4 พ้ืนท่ีตําบลบานผือมีทรัพยากร สิ่งแวดลอมท่ีนาอยู แตยังขาดการอนุรักษท่ีจริงจัง 

ความตองการ 
5.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในหมูบาน 
5.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียว 
5.3 โครงการกําจัดขยะชุมชน 
5.4 โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 



 
 

 
 

 

5.1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ เชน 
(1) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทางบกและทางน้ํา  
(2) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินอ่ืน  
(3) การขนสงมวลชนและการวินาศกรรมจราจร  
(4) การสาธารณูปการ  
(5) การจัดใหมีและการบํารุงทางน้ําและทางบก  
(6) การจัดใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
(7) การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  
(8) การจัดใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม  
(9) การจัดใหมีและการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  

 
5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ  เชน 
(1) การจัดการศึกษา  
(2) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและการควบคุมโรคติดตอ  
(3) การปองกัน การบําบัดโรค และการจัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล  
(4) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 
(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ีสาธารณะ  
(6) การจัดใหมีโรงฆาสัตว 
(7) การจัดใหมีสุสานและฌาปนสถาน  
(8) การจัดใหมีการบํารุงสถานท่ีสําหรับนักกีฬา การพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ     

สวนสัตว ตลอดจนสถานท่ีประชุมอบรมราษฎร  
(9) การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  

 
5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  

มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
(1) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
(2) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) การจัดใหระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด  
(4) การรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตําบล  
 
5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว  

มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
(1) การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทํา 

แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  
(2) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
(3) การสงเสริมการทองเท่ียว  
(4) การพานิชย การสงเสริมการลงทุนและการทํากิจกรรมไมวาจะดําเนินการเอง 

5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 



 
 
หรือรวมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ  

5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

(1) การคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
(3) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(4) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(5) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ  

 
5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  

มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
(1) การจัดการศึกษา 
(2) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี 

ของทองถ่ิน  
(3) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
(4) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 
(5) การศึกษา การทํานุบํารุงศาสนา และการสงเสริมวัฒนธรรม 
5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ 

และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
(1) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองงถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน  

สนับสนุน หรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน  
(2) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบล และองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
(3) การแบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและองคกรปกครอ 

สวนทองถ่ินอ่ืน 
(4) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
 
 
                 

ภารกิจหลัก  
  1. การจัดการเก่ียวกับดานสาธารณูปโภค ไดแก แหลงน้ําอุปโภค บริโภค 

      2. การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
      3. การสงเสริมการเกษตรและอาชีพใหแกประชาชน 
   4. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
      5. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      6. การจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
      7. ดานสาธารณสุข 

 
 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการ 
 
 



 
 

          ภารกิจรอง       
1. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถ่ิน 
2. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ พัฒนาสินคา OTOP       
3. การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียว 
4. การสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 

 

  
 

 เทศบาลตําบลบานผือ  กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 4 สวนราชการ         
1  หนวย  ไดแก  

1) สํานักปลัด   
2) กองคลัง  
3) กองชาง  
4) กองการศึกษา   
5) หนวยตรวจสอบภายใน 

         ท้ังนี้ ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการจํานวนท้ังสิ้น  21  อัตรา ลูกจางประจํา จํานวน  
2  อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ(ประเภทผูมีคุณวุฒิ) จํานวน  11  อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผู
มีทักษะ)  จํานวน  1  อัตรา  พนักงานจางท่ัวไป จํานวน  2  อัตรา รวมกําหนอตําแหนงเก่ียวกับบุคลากรท้ังสิ้น 
จํานวน  37  อัตรา แตเนื่องจากท่ีผานมาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภารกิจและปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน
จํานวนมากในสวนราชการ  และจํานวนบุคลากรท่ีมีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองขอกําหนดตําแหนงข้ึนใหม โดยเปนขาราชการ 
จํานวน  21  อัตรา  ลูกจางประจํา  จํานวน  2  อัตรา  พนักงานจาง จํานวน   14  อัตรา เพ่ือรองรับปริมาณ
งานท่ีเพ่ิมมากข้ึน และแกไขปญหาการบริหารงานภายในสวนราชการของเทศบาลตําบลบานผือตอไป (หากมีการ
ลดจํานวนบุคลากรก็ตองใหเหตุผลประกอบในการชี้แจงไวในแผนอัตรากําลัง 3 ป ดวย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 

 
 



 
 
 
 

 
  8.1 โครงสรางเทศบาลตําบลบานผือมีภารกิจ  อํานาจหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการแกไขปญหา
ดังกลาวภายใตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวใน พ.ร.บ.เทศบาล  และตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจ  พ.ศ.2542  โดยมีกําหนดโครงสรางสวนราชการ  ดังนี้ 
 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
1. ปลัดเทศบาลตําบล 1. ปลัดเทศบาลตําบล  
2. รองปลัดเทศบาลตําบล 2. รองปลัดเทศบาลตําบล  
3. หนวยตรวจสอบภายใน 
     3.1 หนวยตรวจสอบภายใน 

3. หนวยตรวจสอบภายใน 
     3.1 หนวยตรวจสอบภายใน 

 

4. สํานักปลัดเทศบาล 
   - ฝายอํานวยการ 
   4.1  งานบริหารงานท่ัวไป 
   4.2  งานแผนและงบประมาณ 
   4.3  งานนิติการ 
   4.4  งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 
   4.5  งานพัฒนาชุมชน 

4. สํานักปลัดเทศบาล 
   - ฝายอํานวยการ 
   4.1  งานบริหารท่ัวไป 
   4.2  งานแผนและงบประมาณ 
   4.3  งานนิติการ 
   4.4  งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 
   4.5  งานพัฒนาชุมชน 

 

5. กองคลัง 
   5.1  งานการเงินและบัญชี 
   5.2  งานจัดเก็บรายไดและพัฒนารายได 
   5.3  งานพัสดุและทรัพยสิน 

5. กองคลัง 
   5.1  งานการเงินและบัญชี 
   5.2  งานจัดเก็บรายไดและพัฒนารายได 
   5.3  งานพัสดุและทรัพยสิน 

 

6. กองชาง 
    6.1  งานวิศวกรรม 
    6.2  งานผังเมือง 
    6.3  งานสาธารณูปโภค 

6. กองชาง 
    6.1  งานวิศวกรรม 
    6.2  งานผังเมือง 
    6.3  งานสาธารณูปโภค 

 

7. กองการศึกษา 
   - ฝายบริหารการศึกษา 
   7.1  งานบริหารการศึกษา 
    7.2  งานการศึกษาปฐมวัย 

7. กองการศึกษา 
   - ฝายบริหารการศึกษา 
   7.1  งานบริหารการศึกษา 
    7.2  งานการศึกษาปฐมวัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
 
 



 
 
8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง    

ที่ 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 

เทศบาลตําบลบานผือ 
(2558 – 2560) 

ที่ 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม 

เทศบาลตําบลบานผือ 
(2558 – 2560) 

หมายเหต ุ

1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8) (1)  1 ปลัดเทศบาล (บริหาร กลาง) (1)   
2 รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7) (1) 2 รองปลัดเทศบาล (บริหาร ตน) (1)  
3 หนวยตรวจสอบภายใน 3 หนวยตรวจสอบภายใน  
4 สํานักปลัดเทศบาล 4 สํานักปลัดเทศบาล  
 4.1 หน.สํานักปลัดเทศบาล(นบห.ทั่วไป 7) (1)  4.1 หน.สํานักปลัดเทศบาล(อํานวยการ ตน) (1)  
 - ฝายอํานวยการ  - ฝายอํานวยการ  
 4.2 หน.ฝายอํานวยการ(นบห.ทั่วไป 6) (1)  4.2 หน.ฝายอํานวยการ(อํานวยการ ตน) (1)  
 งานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
 4.3 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 (1)  4.3 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (1)  
 4.4 บุคลากร 6ว (1)  4.4 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (1)  
 4.5 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ภารกิจ จ.2) (1)  4.5 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ภารกิจ จ.2) (1)  
 4.6 ภารโรง (ทั่วไป) (1)  4.6 ภารโรง (ทั่วไป) (1)  
 4.7. พนักงานขับรถยนต (ทั่วไป) (1)  4.7. พนักงานขับรถยนต (ทั่วไป) (1)  
 งานแผนและงบประมาณ   งานแผนและงบประมาณ   
 4.8 จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 3-5/6ว (1)  4.8 นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (1)  
 4.9 ผช.จนท.วิเคราะหฯ (ภารกิจ จ.3) (1)  4.9 ผช.นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ภารกิจ จ.3) (1)  
 งานนิติการ   งานนิติการ   
 งานพัฒนาชุมชน  งานพัฒนาชุมชน  
 4.10 นักพัฒนาชุมชน 6ว (1)   4.10 นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ (1)   
 4.11 นักพัฒนาชุมชน 5 (1)  4.11 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (1)  
 4.12 เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2-4/5 (1)  4.12 เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ปง./ชง. (1) ยุบเลิกตําแหนง 
 งานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  งานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  
 4.12 เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4/5 (1)  4.12 เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปง./ชง. (1) วาง 
5 กองคลัง 5 กองคลัง  
 5.1 ผูอํานวยการกองคลัง (นบห.คลัง 7) (1)   5.1 ผูอํานวยการกองคลัง (อํานวยการ ตน) (1)   
 งานการเงินและบัญชี  งานการเงินและบัญชี  
 5.2 จพง.การเงินและบัญชี 5 (1)   5.2 จพง.การเงินและบัญชีชํานาญงาน (1)   
 5.3 ผช.จนท.การเงินและบัญชี (ภารกิจ จ.1) (1)  5.3 ผช.จนท.การเงินและบัญชี (ภารกิจ จ.1) (1)  
 ลูกจางประจํา  ลูกจางประจํา  
 5.4 จพง.การเงินและบัญชี  (1)   5.4 จพง.การเงินและบัญชี  (1)   
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได   งานจัดเก็บและพัฒนารายได   
 5.5 จพง.จัดเก็บรายได 2-4/5 (1)  5.5 จพง.จัดเก็บรายได ปง./ชง. (1) วาง 
 5.6 ผช.จพง.จัดเก็บรายได (ภารกิจ จ.2) (1)  5.6 ผช.จพง.จัดเก็บรายได (ภารกิจ จ.2) (1)  
 งานพัสดุและทรัพยสิน (เปล่ียนชื่อ)  งานพัสดุและทรัพยสิน (เปล่ียนชื่อ)  
 5.7 จพง.พัสดุ 3 (1)  5.7 จพง.พัสดุ ปฏิบัติงาน (1)   
 5.8 ผช.จพง.พัสดุ (ภารกิจ จ.2) (1)   5.8 ผช.จพง.พัสดุ (ภารกิจ จ.2) (1)   
6 กองชาง 6 กองชาง  
 6.1 ผูอํานวยการกองชาง (นบห.ชาง 7) (1)  6.1 ผูอํานวยการกองชาง (อํานวยการ ตน) (1)  
 งานวิศวกรรม   งานวิศวกรรม   
 6.2 นายชางโยธา 5 (1)   6.2 นายชางโยธาชํานาญงาน (1)   
 6.3 ผช.ชางโยธา (ภารกิจ จ.1) (1)  6.3 ผช.นายชางโยธา (ภารกิจ จ.1) (1)  



 
 

ที่ 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 

เทศบาลตําบลบานผือ 
(2558 – 2560) 

ที่ 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 

เทศบาลตําบลบานผือ 
(2558 – 2560) 

หมายเหต ุ

 งานผังเมือง  งานผังเมือง  
 งานสาธารณูปโภค  งานสาธารณูปโภค  
 6.4 ผช.จนท.ธุรการ (ภารกิจ จ.1) (1)  6.4 ผช.เจาพนักงานธุรการ (ภารกิจ จ.1) (1)  
 6.5 พนักงานสูบนํ้า (ภารกิจ จ.1) (1)  6.5 พนักงานสูบนํ้า (ภารกิจ จ.1) (1)  
 ลูกจางประจํา  ลูกจางประจํา  
 6.6 พนักงานสูบนํ้า (1)   6.6 พนักงานสูบนํ้า (1)  (ถายโอน) 
7 กองการศึกษา 7 กองการศึกษา  
 7.1 หัวหนากองการศึกษา (นบห.ศึกษา 7) (1)  7.1 หัวหนากองการศึกษา (อํานวยการ ตน) (1)  
 - ฝายบริหารการศึกษา  - ฝายบริหารการศึกษา  
 7.2 หัวหนาฝายบริหารการศึกษา (นบห.การศึกษา 6) (1)  7.2 หัวหนาฝายบริหารการศึกษา (อํานวยการ ตน) (1) ยุบเลิกตําแหนง 
 7.3 นักวิชาการศึกษา 4 (1)  7.3 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (1)  
 7.4 ผช.นักวิชาการศึกษา (ภารกิจ จ.3) (1)  7.4 ผช.นักวิชาการศึกษา (ภารกิจ จ.3) (1)  
 7.5 ผช.จนท.ธุรการ (ภารกิจ จ.1) (1)  7.5 ผช.เจาพนักงานธุรการ (ภารกิจ จ.1) (1)  
 งานการศึกษาปฐมวัย  งานการศึกษาปฐมวัย  
 7.6 ครูผูดูแลเด็ก (1)  7.6 ครูผูดูแลเด็ก (1)  
 7.7 ผูดูแลเด็ก (ภารกิจ จ.1) (2)  7.7 ผูดูแลเด็ก (ภารกิจ จ.1) (2)  

 
 

 
   

  



  

 
 
 

                                                                                                                        
                                    
      

   ท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 
กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม 

เงินเดือน หมายเหตุ 
เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง ระดับ ตําแหนงเลขท่ี ตําแหนง ระดับ 

1 นายทวิช     รุงเรือง ศศ.บ.(รัฐศาสตร), 
รป.ม.(การปกครองทองถ่ิน) 

00-0101-001 ปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานเทศบาล) 

8 05-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานทองถ่ิน) 

กลาง 31,900.00  

2 นายวรนันท  จารนาเพียง ศศ.บ.(รัฐศาสตร), 
รป.ม.(การปกครองทองถ่ิน) 

00-0101-002 รองปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานเทศบาล) 

7 05-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานทองถ่ิน) 

ตน 26,980.00  

    หนวยตรวจสอบภายใน   หนวยตรวจสอบภายใน    
    สํานักปลัดเทศบาล   สํานักปลัดเทศบาล    

3 (วาง) - 01-0102-001 
 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

7 
05-2-01-2101-001 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

ตน -  

    ฝายอํานวยการ   ฝายอํานวยการ    
4 นายสุพจน  แกวมาตย รบ.(รัฐศาสตร), 

ศน.ม.(รัฐศาสตรการปกครอง) 
01-0102-002 
 

หัวหนาฝายอํานวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

6 
05-2-01-2101-002 

หัวหนาฝายอํานวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

ตน 21,620.00  

    งานบริหารท่ัวไป   งานบริหารท่ัวไป    
5 นางสาววัชราภรณ  โกฏวัติ บธ.บ.(การเงินและธนาคาร) 01-0209-001 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 05-2-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ปก. 20,400.00  
6 นางสใบทิพย    โกมลตรี ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 01-0208-001 บุคลากร 5 05-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 21,140.00  
7 นางรัตดาวรรณ  ออนตาแสง ปวส. (การบัญชี) 

ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน), 
จ 001 

 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ(ภารกิจ) - จ 001 

 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
(ภารกิจ) 

- 15,900.00  

8 นายลวน          กุลบุตร ม.6 จ  002 ภารโรง(ทั่วไป) - จ  002 ภารโรง(ทั่วไป) - 9,000.00  
9 นายกูเกียรติ      จุมอังวะ ปวส.(ชางอุตสาหกรรม) จ  003 พนักงานขับรถยนต(ทั่วไป) - จ  003 พนักงานขับรถยนต(ทั่วไป) - 9,000.00  
    งานแผนและงบประมาณ   งานแผนและงบประมาณ    

10 นายอนุรักษ    ชัยบานกุด ศน.บ.รัฐศาสตรการปกครอง 01-0201-001 จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 3-5/6ว 05-2-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก 15,060.00  
11 นายวัชรพงศ    มูลเคา ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) 

จ  004 
ผูชวย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ - 

จ  004 
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

- 17,410.00  

    งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม   งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม    
12 (วาง) - 01-0422-001 เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4/5 05-2-01-4601-001 เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปง./ชง. -  

 

10.  บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ 



  

 

   ท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 
กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม 

เงินเดือน หมายเหตุ 
เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง ระดับ ตําแหนงเลขท่ี ตําแหนง ระดับ 

    งานนิติการ   งานนิติการ    
    งานพัฒนาชุมชน   งานพัฒนาชุมชน    

13 นางวิจิตร     ดวงมูลลี รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) 
 

01-0704-001 นักพัฒนาชุมชน 5 05-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 18,230.00  

14 นางเสาวคนธ  รุงเรือง ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน), 
รป.ม.(การปกครองทองถ่ิน) 

01-0704-002 นักพัฒนาชุมชน 6ว 05-2-01-3801-002 นักพัฒนาชุมชน ชก. 23,820.00  

15 (วาง) - 01-0703-001 เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2-4/6ว 05-2-01-4801-001 เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ปง./ชง. - ยุบเลิก 
    กองคลัง   กองคลัง    

16 นางกนกพร    ศรีจันทร บธ.บ. (การบัญชี) 
รป.ม. (การปกครองทองถ่ิน) 

04-0103-001 
 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 

7 
05-2-04-2102-001 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

ตน 28,030.00  

     งานการเงินและบัญชี   งานการเงินและบัญชี    
17 นางมาตุลี      ประสมพืช ปวส. (การบัญช)ี 04-0306-001 เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5 05-2-04-4201-001 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชง. 17,550.00  

    ลูกจางประจํา   ลูกจางประจํา    
18 นางอวยพร     รัตนจันท ปวส. (การบัญชี) 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร) 
ล.002 

 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี - ล 002 

 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี - 16,030.00  

19 นายธนากรณ    คีราช 
ปวช. (พาณิชยการ) จ  005 

ผช.จนท.การเงินและบัญช ี
(ภารกิจ) - จ  005 

ผช.จนท.การเงินและบัญชี 
(ภารกิจ) - 

9,730.00  

    งานพัสดุและทรัพยสิน   งานพัสดุและทรัพยสิน    
20 นางสาวหนึ่งฤทัย  โอนกลาง บช.บ. (การบัญช)ี 04-0313-001 เจาพนักงานพัสดุ 3 05-2-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ปง. 15,540.00  
21 นางสาวน้ําทิพย    วงษใหญ บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) จ  007 ผช.จพง.พัสดุ (ภารกิจ) - จ  007 ผช.จพง.พัสดุ (ภารกิจ) - 12,770.00  

    งานพัฒนาและจัดเก็บรายได   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได     
22 (วาง) - 04-0309-001 เจาพนักงานจัดเก็บรายได 2-4/5 05-2-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง./ชง. -  
23 นางสาวกาญจนา  ยุติบรรณ บธ.บ. (ทรัพยากรมนุษย) จ  006 ผช.จพง.จัดเก็บรายได(ภารกิจ) - จ  006 ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได - 12,880.00  



  

 
 
 
 
 
 

   ท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 
กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม 

เงินเดือน หมายเหตุ 
เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง ระดับ ตําแหนงเลขท่ี ตําแหนง ระดับ 

    กองชาง   กองชาง    
24 นายพิเชษฐ    ทับแกว วท.บ. (อุตสาหกรรมกอสราง) 

 
05-0104-001 
 

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง) 

7 05-2-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง) 

ตน 26,980.00  

    งานวิศวกรรม   งานวิศวกรรม    
25 นายวรวัฒน  ณรงรักษาเขต ทล.บ. (เทคโนโลยีโยธา) 05-0503-001 นายชางโยธา 5 05-2-05-4701-001 นายชางโยธา ชง. 18,230.00  
26 นายภาคภูมิ     พินิจงาม ปวส. (กอสราง) จ  008 ผูชวยชางโยธา - จ  008 ผูชวยนายชางโยธา - 11,400.00  

    งานสาธารณูปโภค   งานสาธารณูปโภค    
    ลูกจางประจํา   ลูกจางประจํา    

27 นายเริงชาติ   อันทผลา พนักงานสูบน้ํา ล.001 พนักงานสูบน้ํา - ล.001 พนักงานสูบน้ํา - 16,650.00  
28 นางคนิษฐา   สุขโนนทอง บธ.บ. (การบัญช)ี จ  010 ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (ภารกิจ) - จ  010 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ(ภารกิจ) - 11,400.00  
29 นายเทพ      ออนตาแสง ปวช. (เกษตรกรรม) จ  011 พนักงานสูบน้ํา(ทักษะ) - จ  011 พนักงานสูบน้ํา(ทักษะ) - 12,330.00  

    กองการศึกษา   กองการศึกษา    
30 (วาง) - 

 
08-0108-001 
 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา) 

7 05-2-08-2107-001 ผูอํานวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา) 

ตน -  

    ฝายบริหารการศึกษา   ฝายบริหารการศึกษา    
31 (วาง) - 08-0108-002 

 
หน.ฝายบริหารการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา) 

6 05-2-08-2107-001 หน.ฝายบริหารการศึกษา  
(นักบริหารงานศึกษา) 

ตน - ยุบเลิก 

    งานบริหารการศึกษา   งานบริหารการศึกษา     
32 น.ส.วัชราภรณ ศรีโนนยาง ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) 08-0805-001 นักวิชาการศึกษา 3 05-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 19,100.00  
33 นางสาวโศจิรัตน  ศรีวิหลอด ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) จ  012 ผูชวยนักวิชาการศึกษา(ภารกิจ) - จ  012 ผูชวยนักวิชาการศึกษา(ภารกิจ) - 16,150.00  
34 น.ส.วรารัตน  เฒาบุตรศรี ปวช. (การบัญช)ี จ  013 ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ(ภารกิจ) - จ  013 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ(ภารกิจ) - 10,070.00  

    งานการศึกษาปฐมวัย   งานการศึกษาปฐมวัย    
35 นางศิริพร          บัวเงิน ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 40-2-0045 ครูผูดูแลเด็ก คศ.1 40-2-0045 ครูผูดูแลเด็ก คศ.1 19,510.00 อุดหนุน 
36 นางอินฑิลา        วรพันธ ค.บ.(ปฐมวัย) จ  014 ผูดูแลเด็ก(ภารกิจ) - จ  014 ผูดูแลเด็ก(ภารกิจ) - 12,230.00 อุดหนุน 
37 นางอรทัย         ลิโป บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) จ  014 ผูดูแลเด็ก(ภารกิจ) - จ  014 ผูดูแลเด็ก(ภารกิจ) - 12,120.00 อุดหนุน 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

 
 

โครงสรางสวนราชการ 
เทศบาลตําบลบานผือ 

 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 

สํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

 

กองการศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา  ระดับตน) 

- งานบริหารท่ัวไป 
- งานแผนและงบประมาณ  
- งานนิติการ 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 

- งานการเงินและบัญช ี
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
- งานพัสดุและทรัพยสิน - งานวิศวกรรม 

- งานผังเมือง 
- งานสาธารณูปโภค 

 
- งานการบริหารการศึกษา  
- งานการศึกษาปฐมวัย 
 
 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 

 

ฝายอํานวยการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 



  

 

ระดับ อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลูกจางประจํา พ.ภารกิจ พ.ท่ัวไป รวม 
กลาง ตน ชก. ปก. ชง. ปง. 

จํานวน - 1 1 4 - - - 2 2 10 

 
 

โครงสรางการบริหารงานสํานักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตําบลบานผือ 

 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

 
งานบริหารท่ัวไป 

- นักจัดการงานท่ัวไป ปก./ชก. (1) 
- นักทรัพยากร ปก./ชก. (1) 
- ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ) (1) 
-พนักงานขับรถยนต (ท่ัวไป) (1) 
-ภารโรง (ท่ัวไป)(1) 
 
 

 

งานแผนและงบประมาณ 

- นักวิเคราะหนโยบายฯ ปก./ชก. (1) 
- ผช.นักวิเคราะหนโยบายฯ(ภารกิจ)(1) 
 

งานนิติการ 
 

 
งานพัฒนาชุมชน 

- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (2) 
 
 

 

งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 
-จพง.สาธารณสุขชุมชน ปง./ชง.(1) 
 

 

หัวหนาฝายอํานวยการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลูกจางประจํา พ.ภารกิจ 
 

พ.ท่ัวไป 
 

รวม 
 กลาง ตน ชก. ปก. ชง. ปง. 

จํานวน - 1   1 1 1 2 - 6 

 
 

โครงสรางการบริหารงานกองคลัง 
เทศบาลตําบลบานผือ 

 

ผูอํานวยการคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

 
งานการเงินและบัญช ี

- จพง.การเงินและบัญชี ปง./ชง. (1) 
- ผช.จนท.การเงินและบัญชี (ภารกิจ)(1) 
 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
- จพง.จัดเก็บรายได ปง./ชง. (1) 
- ผช.จพง.จัดเก็บรายได (ภารกิจ)(1) 
 

งานพัสดุและทรัพยสิน 
- จพง.พัสดุ ปง./ชง. (1) 
- ผช.จพง.พัสดุ (ภารกิจ)(1) 

 
- จพง.การเงินและบัญชี (ลป) (1) 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลูกจางประจํา พ.ภารกิจ 
 

พ.ท่ัวไป 
 

รวม 
 กลาง ตน ชก. ปก. ชง. ปง. 

จํานวน - 1   1 - 1 4 - 7 

 
 

โครงสรางการบริหารงานกองชาง 
เทศบาลตําบลบานผือ 

 

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

 
งานวิศวกรรม 

- นายชางโยธา ชง. (1) 
- ผช.นายชางโยธา (ภารกิจ)(1) 
 
 
 

 
งานผังเมือง 

 
 

 
งานสาธารณูปโภค 

- พนักงานสูบน้ํา (ลป) (ถายโอน) (1) 
-พนักงานสูบน้ํา (ภารกิจ) (1) 
-ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ)(1) 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระดับ อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ค.ศ.1 ลูกจางประจํา พ.ภารกิจ 
 

พ.ท่ัวไป 
 

รวม 
 กลาง ตน ชก. ปก. ชง. ปง. 

จํานวน - - - 1 - - 1 - 4 - 6 

 
 

โครงสรางการบริหารงานกองการศึกษา 
เทศบาลตําบลบานผือ 

 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับตน) 

 
งานบริหารการศึกษา  

- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1) 
- ผช.นักวิชาการศึกษา (ภารกิจ)(1) 
-ผช.เจาพนักงานธุรการ(ภารกิจ)(1) 
 

 
งานการศึกษาปฐมวัย 

- ครูผูดูแลเด็ก (1) 
- ผูดูแลเด็ก(ภารกิจ) (2) 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลูกจางประจํา พ.ภารกิจ 
 

พ.ท่ัวไป 
 

รวม 
 กลาง ตน ชก. ปก. ชง. ปง. 

จํานวน - - - - - - - - - - 

 
 

โครงสรางการบริหารงานหนวยตรวจสอบภายใน 
เทศบาลตําบลบานผือ 

 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

 
หนวยตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน 

 



 
 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข

เก่ียวกับ  การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี  25 พฤศจิกายน  2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
กําหนดใหเทศบาลมี การพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล  กอนมอบหมายหนาท่ี
ใหปฏิบัติเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาทและหนาท่ีของ
พนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมี  พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือ
เปนพนักงานเทศบาลท่ีดี  โดยเทศบาล  ตอง ดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.) กําหนด เชน การพัฒนา ดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ใหใชวิธีการ
ฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล  หรือการพัฒนาตนเอง  ก็ได หากเทศบาลมีความประสงคจะ
พัฒนาเพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาของแตละ  เทศบาลก็ใหกระทําได  ท้ังนี้ เทศบาลท่ี
จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  กําหนดเปนหลักสูตรหลัก  และเพ่ิมเติม
หลักสูตรตามความจําเปนท่ีเทศบาลพิจารณา  เห็นวามีความเหมาะสม  การพัฒนาพนักงานเทศบาลเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานในหนาท่ี ใหเทศบาลสามารถ  เลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ  ได และอาจกระทําไดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  (ก.ท.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.) เทศบาล
ตนสังกัด หรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) รวมกับเทศบาลตนสังกัด  หรือเทศบาลตน
สังกัดรวมกับสวนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ไดและตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแกน  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2545  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  กําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  
ทักษะ ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ในการจัดทําแผนการพัฒนา  พนักงานเทศบาล  ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล  ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบา (ก.ท.) กําหนด   โดยใหกําหนดเปนแผนการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล  มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของ แผนอัตรากําลังของเทศบาล นั้น  

เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว  เทศบาลตําบลบานผือ  อําเภอหนองเรือ  จังหวัด  
ขอนแกน   จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ 2558 – 2560 ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการ พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลบานผือ  เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร  อีกท้ังยัง
เปนการ พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตําบลบานผือใน
การ ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2. ความหมายของแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
  แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล คือ แผนการพัฒนาบุคลากรท่ีเทศบาล จัดทําข้ึนเพ่ือเปน
กรอบในการกําหนดทิศทางและเปาหมายเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
ทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหสอดคลองเหมาะสมกับปริมาณ
งานและภารกิจของเทศบาลแตละแหง และเปนการพัฒนาพนักงานเทศบาล และลูกจางใหปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
 
 

 

12. แนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 



 
 

3. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา  
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร มีดังนี้  
1) เพ่ือใหบุคลากรทุกตําแหนงตามของเทศบาลตําบล บานผือ มีความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติ

ราชการ  
2) เพ่ือใหบุคลากรทุกตําแหนงของเทศบาลตําบลบานผือ  ไดรับการพัฒนาเก่ียวกับงานใน

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  
3) เพ่ือใหบุคลากรทุกตําแหนงของเทศบาลตําบลบานผือ  มีความรูและเกิดทักษะเฉพาะของ

งานในแตละตําแหนง  
4) เพ่ือใหบุคลากรทุกตําแหนงของเทศบาลตําบลบานผือ  มีความรูและเกิดทักษะในดานการ

บริหาร  
5) เพ่ือใหบุคลากรทุกตําแหนงของเทศบาลตําบลบานผือ  มีคุณธรรมและ  จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน  
 

5. การติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร  คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนา

บุคลากรของเทศบาลตําบลบานผือ  ไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน  
เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในการติดตามและ ประเมินผลการพัฒนา ดังนี้  

1) ผูบังคับบัญชาหม่ันติดตามการพัฒนาอยางใกลชิดและใหมีการประเมินผลการพัฒนา  
เม่ือผานการประเมินผลแลว ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว  

2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 

5. เปาหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
  เปาหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดใหชัดเจนและครอบคลุมไปถึง
ลูกจางประจํา และพนักงานจางทุกคน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาลตําบลบานผือ โดยกําหนดให
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตองไดรับการพัฒนาทุกตําแหนงภายในระยะเวลา 3 ป 
ของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
  พนักงานเทศบาล ของเทศบาลตําบลบานผือ จํานวน  17  ตําแหนง ดังนี้ 

1. นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับ กลาง (ปลัดเทศบาล)  
   2.   นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับ  ตน (รองปลัดเทศบาล) 

3.   นักบริหารงานการคลัง ระดับ ตน (ผูอํานวยการกองคลัง)  
4.   นักบริหารงานชาง ระดับ ตน  (ผูอํานวยการกองชาง) 
5.   นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ตน (หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล) 
6.   นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ตน (หัวหนาฝายอํานวยการ) 
7.   นักบริหารงานศึกษา  ระดับ  ตน (ผูอํานวยการกองการศึกษา) 
8.   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
9.   นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
10.   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 



 
 

11.   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
12.  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13.  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
14.  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
15.  นายชางโยธาชํานาญงาน 
16.  เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
17.  ครูผูดูแลเด็ก อันดับ ครู ค.ศ.1 

ลูกจางประจํา , พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลบานผือ จํานวน  13  ตําแหนง ดังนี้ 
  1. เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจางประจํา) 
  2. พนักงานสูบน้ํา (ลูกจางประจํา) 
  3. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (พนักงานจางตามภารกิจ) 
  4. ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน (พนักงานจางตามภารกิจ) 
  5. ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี (พนักงานจางตามภารกิจ) 
  6. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 2 คน 
  7. พนักงานสูบน้ํา (พนักงานจางตามภารกิจ) 
  8. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (พนักงานจางตามภารกิจ) 
  9. ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 2 คน 
  10. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (พนักงานจางตามภารกิจ) 
  11. ผูชวยนายชางโยธา (พนักงานจางตามภารกิจ) 
  12. นักการภารโรง (พนักงานจางท่ัวไป) 
  13. พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางท่ัวไป) 

6. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร  
คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลบานผือ  เห็นสมควรใหจัดทํา  

แผนการพัฒนาบุคลากร โดยใหมีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติดานตางๆ ดังตอไปนี้  
1) การกําหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  ระยะเวลาและ

งบประมาณในการ  พัฒนาพนักงานเทศบาล  ใหมีความสอดคลองกับตําแหนงและระดับตําแหนงในแตละ
สายงาน ท่ีดํารงอยูตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป  

2)  ใหบุคลากรของเทศบาลตําบลบานผือ  ตองไดรับการพัฒนาความรู  ความสามารถใน  
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  หรือหลายหลักสูตรอยางนอย  ปละ 1 ครั้งหรือตามท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นสมควร  
ดังนี้  

(1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
(2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ  
(3) หลักสูตรความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  
(4) หลักสูตรดานการบริหาร  

                  ( 5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม  
3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ใหเทศบาลตําบลบานผือ เปนหนวยดําเนินการเอง หรือดําเนินการ  

รวมกับ ก.ท. จังหวัดขอนแกน  หรือหนวยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได  ตามความ
จําเปน และความเหมาะสม ดังนี้  



 
 

(1) การปฐมนิเทศ  
(2) การฝกอบรม  
(3) การศึกษาหรือดูงาน  
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  

   (5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม  
4) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา  เทศบาลตําบลบานผือ  ตองจัดสรร  งบประมาณ

สําหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนแนนอนโดยคํานึงถึงความประหยัด
คุมคา เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 
7. สรุปปญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลบานผือ 

การกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลบานผือ   ไดพิจารณาและ  ให
ความสําคัญบุคลากรในทุกระดับท้ัง คณะผูบริหาร , สภาเทศบาล , พนักงานเทศบาลท้ัง  4 สวนราชการ  กับ
งานตรวจสอบภายใน  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานผือ  เพ่ือใหไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพท้ัง
ทางดานการปฏิบัติงาน , หนาท่ี ความรับผิดชอบ , ความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง , การ
บริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้  
 

ตารางสรุปปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลบานผือ 
ลําดับ ปญหา แนวทางในการแกไขปญหา 

1. พนักงานเทศบาลไมไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึงและ
ตอเนื่อง 

กําหนดเปาหมายหลักเกณฑและวิธีการในการ
พัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหชัดเจน 

2. ขาดการชี้แจงหลักเกณฑการประเมินใหเจาหนาท่ีทุก
ระดับทราบ ทําใหเกิดความไมเขาใจ 

จัดใหมีผูรับผิดชอบในการตอบขอสงสัยเก่ียวกับ
หลักเกณฑการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน 

3. พนักงานเทศบาล ขาดความรู ความเขาใจใน กฎ 
ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

1.จัดใหมีผูรับผิดชอบกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับท่ีกําหนด 
2.จัดการฝกอบรม/สงบุคลากร เขารับการ
ฝกอบรม เพ่ือถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

4. พนักงานเทศบาลขาดจิตสํานึกในหนาท่ี 1.จัดกิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกท่ีดี 
2.เผยแพรประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม 
3.จัดใหมีการประกาศเกียรติคุณหรือมอบโล
รางวัล 

5. การบริหารและการตัดสินใจของพนักงานเทศบาล         
ไมมีประสิทธิภาพ 

1.จัดการฝกอบรม/สงบุคลากร เขารับการ
ฝกอบรม เพ่ือถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 
 



 
 
ลําดับ ปญหา แนวทางในการแกไขปญหา 

6. แนวปฏิบัติหรือคูมือในการปฏิบัติงานไมครอบคลุม
ครบถวนทุกดาน 

1.ประกาศนโยบายแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือ
ควบคุมงาน และใหมีการสื่อสารหรือประชุม
ชี้แจงทําความเขาใจในกรณีมีการปรับเปลี่ยน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติทุดครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. เจาหนาท่ีขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 1. จัดใหมีการประกาศเกียรติคุณหรือมอบโล
รางวัลใหแกบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ มี
ความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
2. จัดระบบสวัสดิการใหเทาเทียมขาราชการพล
เรือน เชน สวัสดิการบานพัก , เงินกูฉุกเฉิน
สําหรับแกปญหา ฯลฯ 
3. ออกระเบียบเทศบาลเก่ียวกับสวัสดิการตาง 
ๆ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจและเปนแรงจูงใจ 
4. สงเสริม ใหโอกาสพัฒนาความรู 
ความสามารถใหทันโลกและเทาเทียม 

8. กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับลาสมัย หรือไม
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 

1. จัดประชุมชี้แจงและอบรมใหความรูเก่ียวกับ
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ี อยางสมํ่าเสมอ 
2. จัดทําสรุปขอกฎหมายระเบียบปฏิบัติท่ี
เก่ียวของ เพ่ือเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี 
3. จัดใหมีมาตรการสงเสริมใหเกิดทัศนคติท่ีดี
ตอการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และ
ขอบังคับท่ีวางไว 
 

 
 



 
 
 

ตารางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลบานผือ 
รายการ เดือน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.วิเคราะหปญหาที่ไดจากการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

            

2.พิจารณาวา บุคลากรของ

หนวยงานที่สมควรจัดใหมีการ

ฝกอบรม 

            

3.ดําเนินการเสนอผูบริหาร เพื่อ

พิจารณาสั่งการ 

            

4.ประเมินความจําเปนที่ตองมีการ

ฝกอบรม จัดลําดับความจําเปน 

กอน-หลัง 

            

5.จัดสงบุคลากรไปฝกอบรมหรือ

จัดทําโครงการฝกอบรมที่ไดรับความ

เห็นชอบ 

            

6.ดําเนินการฝกอบรมตามโครงการ

ที่วางแผนไว 

            

7.รายงานผลการดําเนินการ

ฝกอบรมตามโครงการ 

            

8.แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ             

9.ประเมินผล ดําเนินการหลังจากเสร็จการฝกอบรม 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลบานผือ 

ท่ี แนวทางการพัฒนา เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานรับผิดชอบ 

1 การฝกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรตางๆท่ีหนวยงานอ่ืนจัด อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

หลักสูตรตามสายงาน 

ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

(งบประมาณของเทศบาล) 
เพ่ือพัฒนาความรูในเรื่องตางๆ ทุกสวนราชการ 

2 การศึกษาดูงานหนวยงานอ่ืน อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามท่ีโครงการกําหนด 

(งบประมาณของเทศบาล) 
เพ่ือพัฒนาดานวิสัยทัศน งานบริหารท่ัวไป 

สํานักปลัดเทศบาล 
3 การประชุมประจําเดือน อยางนอยเดือนละ  

1 ครั้ง 

- เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวในการ
ทํางาน 

งานบริหารท่ัวไป 

สํานักงานปลัดเทศบาล 
7 การสรรหาเครื่องมืออุปกรณเพ่ือการบริหารงานเทศบาล แลวแตความจําเปน งบประมาณของเทศบาล เพ่ือใหเพียงพอตอการทํางาน ทุกสวนราชการ 

8 การฝกทดลองการปฏิบัติงาน(สําหรับเจาหนาท่ีบรรจุใหม) เจาหนาท่ีบรรจุใหม - เพ่ือทดสอบความสามารถในการ
ทํางานเบ้ืองตน 

บุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถในหนาท่ี 

 
 
 
 
 



 
 

           
 
  
          คุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ทั่วไป 

ขอ 1 พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานผือ พึงปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย
ความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใสและตรวจสอบได ไมกระทําหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการใดเปนการแสวงหา
ผลประโยชนท่ีมิควร ไดสําหรับตนเองและผูอ่ืน 

ขอ 2 พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลบานผือ พึงปฏิบัติหนาท่ีราชการโดย
ไมหวั่นเกรงอิทธิพลหรืออํานาจอันมิชอบดวยกฎหมายใด ๆ กลายืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองและเปนธรรม 

ขอ 3 พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลบานผือ พึงปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย
ความสุขุม รอบคอบ มีความรับผิดชอบมีจิตสํานึกตอหนาท่ี อุทิศตนเพ่ือองคกร มีวิสัยทัศนกวางไกล ปฏิบัติงาน
โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหมี
ประสิทธิภาพ 
  ขอ 4 พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลบานผือ พึงปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
โดยยึดหลักประสานสามัคคี สรางความสัมพันธอันดีระหวางสังคม ชุมชน และหนวยงานภาครัฐ ใหมีน้ําใจใฝ
บริการ 
  ขอ 5 พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลบานผือ พึงละเวนการกระทําอันใด
ใหเปนท่ีเสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพพจน 
 
 คุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตอประชาชน ผูมาติดตอราชการ  
  ขอ 6 พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลบานผือ พึงมีจิตสํานึกในการ
ใหบริการตอประชาชน ผูติดตอราชการอยางเหมาะสม โดยไมเลือกปฏิบัติ   

ขอ 7 พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลบานผือ พึงสํารวมมารยาท และพึง
ใชกิริยา และวาจาสุภาพ ชี้แจง อธิบายเหตุผลใหประชาชนผูติดตอราชการเขาใจในสิทธิและหนาท่ี ตลอดจน
ข้ันตอนในการปฏิบัติราชการและวิธีติดตอราชการ 

 
คุณธรรมและจริยธรรมตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงาน 

ขอ 8 พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลบานผือ พึงระมัดระวังในการใช
อํานาจใด ๆ อันเปนการกระทบตอสิทธิและหนาท่ี หรือความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีราชการของบุคคลใด 
โดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม 

ขอ 9 พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลบานผือ พึงรับฟงความคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงาน เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขอ 10 พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลบานผือ พึงมีน้ําใจใฝบริการ และ
ชวยเหลือกันและกันในการปฏิบัติราชการ มีความสมานฉันท และยึดม่ันในความสามัคคีและมีความเอ้ืออารีตอกัน 

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

 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คํานํา 
 

  ดวย ก.ถ. และ ก.ท. ไดประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจําแนกตําแหนงจากระบบซีและ
ระบบแทง จึงสมควรแกไขเปลี่ยนการกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3 ป 
ประจําปงบประมาณ 2558 – 2560 ใหสอดคลองกับระบบจําแนกตําแหนงท่ีกําหนดข้ึนใหม 
 
  คณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาลตําบลบานผือ ไดดําเนินการ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล พนักงานจาง เพื่อใหเทศบาลตําบลบานผือแกไขเปลี่ยนแปลง
การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2558 – 2560 
ใหสอดคลองกับระบบจําแนกตําแหนงท่ีกําหนดข้ึนใหมตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลทองถ่ิน (ก.ถ.) และคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.ท.) ไดประกาศ
เปลี่ยนแปลงระบบจําแนกตําแหนงระบบซีเปนระบบแทง 
 
 
 
 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตําบลบานผือ 
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