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บทที่ 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ก าหนดให้เทศบาลพัฒนา  
ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการหลักและวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี     
โดยเทศบาลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนด 
เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิ บัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรม
ทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
ในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระท าได้ 
  ทั้งนี้ เทศบาลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบ าลก าหนดเป็น
หลักสูตรหลักและเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนา
พนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ  ได้ และอาจ
กระท าได้ โดยคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) คณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) 
ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ก าหนดให้เทศบาล จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล      
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บท   
การพัฒนาพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการ กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผน    
การพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาล นั้น 

ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.
จังหวัด หรือ ก .เมืองพัทยา) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่ อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมวด 2 เรื่อง การก าหนดประเภท จ านวนและอัตราต าแหน่ง และคู่มือการจัดหรือการปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.      
ที่ มท 0809.2/ว70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563)  ข้อ 15 การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล    
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือส ารวจ
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 
  เพ่ือให้การปฏิบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เทศบ าลต าบลเทพาลัย จึงได้จัดท า
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .2564- 2566 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง              
ในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการพัฒนา        
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร สังกัดเทศบาลต าบลเทพาลัย            
ในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลัง  
  เทศบาลต าบลเทพาลัย มีการแบ่งส่วนราชการตามโครงส ร้างแนบท้าย ประกาศ เทศบาล    
ต าบลเทพาลัย ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง  การก าหนดส่วนราชการ  ก าหนดอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ         
ของ ส่วนราชการ และการแบ่งส่วนราชการภายใ น ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ.2564-2566 ดังนี้ 
  1. ส านักปลัดเทศบาล 
  2. กองคลัง 
  3. กองช่าง 
  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  5. กองการศึกษา 
  6. กองการประปา 
  7. หน่วยตรวจสอบภายใน 

๑. ส านักปลัดเทศบาล   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและ
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเ ฉพาะ  รวมทั้งก ากับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลโดยมีหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักปลัดเทศบาล  แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 1  ฝุาย  ดังนี้ 

๑.๑  ฝ่ายอ านวยการ   มีหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาต าบล         
การจัดท าร่างเทศบัญญัติและข้อบังคับต าบล การประชุมสภา การจัดท าระเบียนสมาชิก สภา เทศบาล          
คณะเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือ กตั้ง  งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี            
การประนีประนอม   ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร  งานประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม ท่องเที่ยว 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม      
การให้ค าปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ  ปกครองบังคับบัญชา พนักงานเทศบาล   ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง การบริหารงานบุคคล  ของเทศบาลทั้งหมด การด าเนินการเก่ียวกับการอนุญาตต่างๆ  รวมทั้งก ากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในเทศบาล  ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการ ของเทศบาล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ 

1) งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
       งานธุรการ  
   - งานรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ พร้อมเสนอ และแยกจัดหมวดหมู่ 
   - งานร่างหนังสือ โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องหนังสือราชการ 
   - แจ้งเวียนเอกสารภายในหน่วยงาน พร้อมรับส่งจดหมาย พัสดุ ไปรษณีย์

และเอกสารของทางราชการ 
      - การเก็บและการค้นหาหนังสือราชการ 
   - งานรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไปและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
   - อัดส าเนาเอกสาร/ถ่ายเอกสาร 
   - งานรับค าร้องและจัดหาเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
   - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายของส านักปลัด 
   - งานการเดินทางไปราชการของบุคลากรส านักปลัด และคณะผู้บริหาร 
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   - การส าเนาคู่มือในการปฏิบัติงานต่างๆ 
        - งานกิจกรรม 5 ส 

   -  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
       งานกิจการสภา 
   - งานเลขานุการ 
   - จัดท าทะเบียนประวัติผู้บริหารสมาชิกสภา  
   - จัดการประชุมเทศบาล  
   - บันทึกรายการประชุม ออกระเบียบ ค าสั่ง กิจการสภา  
   -  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
       งานนิติการ 
   - งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่าง

และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งที่เก่ียวข้อง  
   - งานจัดท านิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพ่ือ

ด าเนินการตามกฎหมาย 
   - งานสอบสวนเปรียบเทียบการกระท าที่ละเมิดข้อบังคับเทศบาล 
   - งานรวบรวบข้อมูลกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเทศบาล 
   - งานร่างธุรการที่เก่ียวข้องกับงานนิติกร 
   - งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
       งานประชาสัมพันธ์ 
      - งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล 
   - งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล 
   - งานเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
   - งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็น

ของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อเสนอแนะฝุายบริหาร พิจารณาวางหลักเกณฑ์ 
ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กันนโยบายของประเทศ 

   -  งานรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ 
  -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  2) งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
 -  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า

และพนักงานจ้าง 
 -  งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ ลาออก และเกษียณอายุราชการ 
 -  งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
 -  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
 -  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 -  งานขออนุมัติจัดท า/ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 -  งานแจ้งมติ ก.ท. , ก.ท.จ. ให้กองหรือฝุายต่าง ๆ ทราบ 
 -  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การทัศนศึกษาดูงาน  

การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา 
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 -  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและ  
ผู้ท าคุณประโยชน์ 

 -  งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  

 -  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า 
 -  งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล 
 -  งานพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 -  งานพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 
 -  งานการให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
 -  งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้าง 
 -  งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอ่ืนๆ 

      - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  3) งานแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
 -  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริหารข้อมูลสถิติท่ีจ าเป็นต้องน ามาใช้ในการ
วางแผนและการประเมินแผนทุกระดับ 
 -  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและ
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 -  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความ
พอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก 
 -  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาล 
 -  งานจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การก าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนา 
 -  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือเสนอหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 -  งานป ระสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ
สาธารณูปโภคในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเก่ียวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการ
ประเมินผลงานตามแผน 
 -  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 
      - งานเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ 
 -  งานจัดท างบประมาณรายจ่ายของเทศบาล 

      - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

    4) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
 -  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
 -  งานปูองกันและระงับอัคคีภัย 
 -  งานวิเคราะห์และพิจ ารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง
ด าเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น            
เช่น อุทกภัย วาตภัย 
 -  งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการ
ปูองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ 
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 -  งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -  งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
 -  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
 -  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

   5) งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
 -  งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
 -  งานฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 -  งานจัดระเบียบชุมชน 
 -  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐานไปบริการแก่ชุมชน 
 -  การจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน 
 -  งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา  
การอนามัยและสุขาภิบาล 

      - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

6) งานทะเบียนราษฎร์  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
- งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 
- งานวางแผนด้านงานทะเบียนราษฎร 
- งานให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียน 

 -  งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง จัดท าทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง ฯลฯ 

 -  งานธุรการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 
      - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  7) งานการเกษตร  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
- งานก ากับ ดูแล ควบคุมและตรวจสอบจัดท าแผนโครงการพัฒนาด้านการเกษตร 
- งานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์แก่ประชาชนส่งเสริมการ

รวมกลุ่ม/อาชีพของเกษตรกร 
- งานก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรังปรุงแก้ไขการปรับปรุง บ ารุง

พันธุ ์การคัดพันธุ์ การขยายพันธุ์ 
- งานส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การท าเกษตรอินทรีย์ และการปรับปรุงบ ารุงดิน 
- งานปูองกัน ควบคุมการระบาดและการก าจัดศัตรูพืช 
- งานปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว การรักษาผลผลิตทางการ

เกษตร ให้กับเกษตรกร 
- งานก ากับดูแลควบคุมการอนุรักษ์แหล่งน้ าและปุาไม้ชุมชน 
- งานก ากับดูแล ควบคุมวัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี 
- ร่วมงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและงาน 

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
      - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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             2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บ าเหน็จ บ านาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน ก ารจัดสรรเงินต่างๆ การ
จัดท าบัญชี ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดรอง
ประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งหน่วยงาน
ภายในออกเป็น 1 ฝุาย ดังนี้ 

2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 

 1) งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
     - งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
     - งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
     - งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
     - งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานในส าคัญคู่จ่าย 
     - งานจัดท าบัญชีและทะเบียนเกี่ยวข้องทุกประเภท 
     - งานจัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอื่น ๆ  
     - งานจัดท าบันทึก บัญชีวัสดุ บัญชีรายจ่าย บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร 
     - จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน, คณะกรรมการรับ-ส่งเงิน, 

คณะกรรมการรับเงินประจ าวัน  
     - รับฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ ลงเลขรับฎีกา วันที่รับใบเบิก ควบคุมตัดยอดเงิน

งบประมาณ 
     - การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่ , ลายมือชื่อใน

ใบเสร็จรับเงิน, ใบส าคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงิน, ใบแจ้งหนี้, ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง 
     - จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองคลัง, ฎีกาเงินนอกงบประมาณ, ฎีกาเงินสะสม,   

ฎีกาเงินยืมงบประมาณ พร้อมทั้งตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง  
     - ด าเนินการกันเงินโครงการที่ด าเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น หรือขออนุมัติ

จัดท ารายจ่ายค้างจ่ายตามแบบท่ีก าหนด 
     - น าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย, เงินสมทบกองทุนประกันสังคม, เงินค่าใช้จ่าย 5%, 

เงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย, เงินสมทบหรือเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล 
จ ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

     - น าส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น, ค่าบ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
 -  งานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี การรวบรวมรายละเอียดและด าเนินงานเกี่ยวกับ
งบประมาณของส่วนราชการ เช่น การวางฎีกาเตรียมการเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนตัวเงิน การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ   
ในการจัดท างบประมาณ 
 -  งานตรวจสอบหลักฐาน ใบส าคัญจ่ายเงิน ลงบัญชีและท ารายงานบัญชี รวบรวม       
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณรับ -รายจ่ายประจ าปี ท าหนังสือ ชี้แจงโต้ตอบด้าน
งบประมาณและการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 
 -  งานวิเคราะห์งบประมาณ ฐานะทางการเงินและบัญชี 
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 -  งานตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร และบัญชี          
แยกประเภท 
 -  งานรายรับ–รายจ่าย เงินสด งานการจ่ายตามงบประมาณ การจัดท างบดุลแสดง
ฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน–หนี้สิน งบโครงการ งบเงินสะสม และจัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าวัน 
 -  งานจัดท าบัญชีแยกท่ัวไป บัญชีแยกประเภทย่อย จัดท างบทดรองประจ าเดือน /            
ประจ าปี จัดท าบัญชีคุมงบประมาณรายจ่าย ทะเบียนคุมลูกหนี้–เจ้าหนี้ ตลอดจนทะเบียนเงินยืมทดรองจ่าย 

      - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
  2) งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เก่ียวกับ 

 -  งานพัสดุทั่วไป เช่น จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา ซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาพัสดุของเทศบาลตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ 
 -  งานจัดท าบัญชีและทะเบียนพัสดุเก็บรักษาใบส าคัญ หลักฐานและเอกสาร
เกี่ยวกับพัสดุ จ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด 
 -  งานจัดท าสัญญา ต่ออายุสัญญาและเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง 
 -  งานเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าของเทศบาล 
 -  งานตรวจสอบพัสดุย่อยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 -  งานจัดท าทะเบียนอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ 

      - ควบคุมการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถประเภทอ่ืน ๆ และจัดท าแบบขอ
อนุญาตการใช้รถยนต์ 

      - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  3) งานระเบียบการคลังและสถิติการคลัง มีหน้าที่เก่ียวกับ 
      - งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัย ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย

ข้อบังคับ เทศบัญญัติและค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานการคลัง 
      - งานจัดท าสถิติรายรับ – รายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ 
      - งานจัดท างบประมาการรายรับ และรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
      - จัดท าสถิติการรับและจ่ายเงินสะสม 
      - จัดท าสถิติการรับและจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ 
      - การรายงานสถิติการคลังประจ าปี และการให้บริการข้อมูล ทางด้านสถิติการคลัง 
      - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4) งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับ 
 -  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้  
 -  งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล 
 -  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี 
 -  งานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืนของเทศบาล 
 -  งานตรวจรับและแสดงรายการค าร้องหรือค าขอของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม
และรายได้อ่ืน 
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 -  งานเร่งรัดหนี้สินและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่นการออกหมายเรียก
หนังสือเชิญพบ ฯลฯ 
 -  งานส ารวจตรวจสอบและประเมินภาษี ตลอดจนการด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ภาษี 
 -  งานเก็บรักษาและการน าส่งเงิน 
 -  งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงจัดเก็บภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนของเทศบาล 
 -  งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและก าหนดค่ารายปีของภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่และรายได้อ่ืน 
 -  งานจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 -  งานตรวจสอบและปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
 -  งานเตรียมการใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในการจัดเก็บรายได้ 
 -  งานควบคุมและบ ารุงรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 -  งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 -  งานอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานอื่นในการใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
 -  งานบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 -  งานจัดท ารายงานสรุปผลการปรับข้อมูลและข้อขัดข้องต่างๆ 
 -  งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
 -  งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 -  งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบ ารุงท้องที่ 
 -  งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
 -  งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน 
 -  งานการจัดท ารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน  และงานบริการข้อมูล 
 -  งานจัดเก็บและบ ารุงรักษาแผนที่ภาษี 
 -  งานปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 -  งานส ารวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
 -  งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน  รหัสชื่อของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ช าระ
ภาษี (ผ.ท.4 และ ผ.ท.5) 
 -  งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ   
 -  งานการจัดท ารายงานประจ าเดือน 

      - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงาน
การควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะงานเก่ียวกับแผนงาน 
ควบคุ มเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝุาย คือ 

 3.1 ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวงานในหน้าที่ ราชการภายใน
ออกเป็น  4  งาน  คือ  

 1) งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
 -  งานธุรการ งานสารบรรณของกองช่าง 
 -  งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของกองช่าง 
 -  งานจัดท าฎีกาเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและค่าใช้สอยต่าง ๆ 
 -  งานจัดท าฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาส่งใช้เงินยืม เงินงบประมาณและเงินยืมเงิน
สะสม พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ของกองช่าง 
 -  งานจัดท างบประมาณราคาค่าก่อสร้างในแผนพัฒนาและเทศบัญญัติ 
 -  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อ
และอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
 -  งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
 -  งานจัดท าค าสั่งและประกาศของกองช่าง 
 -  งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน 
 -  งานสนับสนุนและบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานส ารวจ ออกแบบ ควบคุมอาคาร
และการก่อสร้าง 

      - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

   2) งานควบคุมอาคารและผังเมือง  ประกอบด้วย 
    2.1 งานควบคุมอาคาร  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
     -  งานควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

- งานด าเนินคดีต่อผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
- งานตรวจสอบและควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
- งานจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร 

- งานอ่ืนที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 

    2.1 งานควบคุมผังเมือง  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
     -  งานจัดท าผังเมืองรวม 
     -  งานจัดท าผังเมืองเฉพาะ 
     -  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 
     -  งานส ารวจรวบรวมข้อมูลทางผังเมือง 
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     -  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกและทางน้ า 
     -  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง 
     -  งานให้ค าปรึกษาด้านผังเมือง 
     -  งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม 
     -  งานวิเคราะห์วิจับงานผังเมือง 
     -  งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
     -  งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ 
สวนหย่อม 
     -  งานชี้ระวังแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์ 
     -  งานดูแลบ ารุงรักษาที่สาธารณประโยชน์ 
     -  งานจัดท าข้อมูลและทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ 
     -  งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
     -  งานส ารวจรังวัดที่ดิน ที่สาธารณประโยชน์ 

        -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3) งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
 -  งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ 
 -  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง, ตรวจ ทดสอบวัสดุงานก่อสร้าง 
 -  งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า 
 -  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ 
 -  งานจ ากัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 -  งานควบคุมและตรวจสอบบ าบัดน้ าเสีย 
 -  งานปรับปรุงแก้ไขและปูองกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
 -  งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
 -  งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา 
 -  งานประมาณราคา  งานซ่อมบ ารุงรักษา 
 -  งานการระบายน้ า แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง การบ ารุงรักษาคูลองท่อระบายน้ า  

ท าการส ารวจพื้นที่และโครงการปูองกันน้ าท่วมขัง 
 -  การจัดท าแผนโครงการบ ารุงรักษาดูแลคลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อ 

ระบายน้ าและแผนการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ า อุปกรณ์เก่ียวกับการระบายน้ าให้มีความพร้อมที่
จะใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมขัง 

 -  การระบายน้ าและจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคูคลอง คูน้ า สร้างเข่ือน สร้างท านบ  
เป็นต้นท าหน้าที ่ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และค านวณการก่อสร้าง ประมาณการราคาโครงการ 

 -  งานประสานสาธารณูปโภค 
          - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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4) งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
 -  งานออกแบบจัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟูา ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานกิจกรรมอื่น ๆ  
 -  งานประมาณการเกี่ยวกับไฟฟูา 
 -  งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณีและงานกิจกรรมอื่น ๆ 
 -  งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที ่
 -  งานส ารวจออกแบบและค านวณอุปกรณ์ไฟฟูา 
 -  งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูา 
 -  งานซ่อมบ ารุงไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาล 
 -  งานให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ ด้านการไฟฟูา 

      - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เก่ียวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัย งานปูองกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  และงานอื่น ๆ เกี่ยวกั บการให้บริการด้านสาธารณสุข                    
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝุาย คือ 

 4.๑  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   มีหน้าที่ เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่นๆ   
ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบังคับต าบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติที่เก่ียวข้องกับ  สาธารณสุข งานเฝูาระวังโรค งานเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดท างบประมาณ
ตามแผนงาน   สาธารณสุข  งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริหารสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จ าหน่าย
เนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน 
  1) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เก่ียวกับ 

 -  งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
 -  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
 -  งานควบคุมประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 -  งานปูองกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ 
 -  งานสุขาภิบาลโรงเรียน 
 -  งานอาชีวอนามัย 
 -  งานฌาปณกิจ 
 -  งานกวาดล้างท าความสะอาด 
 -  งานขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 -  งานควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

      - งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 
      - งานรักษาความสะอาดของถนนทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ 
      - งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
      - งานควบคุมมลพิษ 
      - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
      - งานติดตามและตรวจสอบ 

           - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 2) งานควบคุมโรค มีหน้าที่เก่ียวกับ 
             - งานเฝูาระวังโรคระบาด  

              - งานระบาดวิทยา  
              - งานปูองกันโรคติดต่อน าโดยคน แมลง และสัตว์  
              - งานจัดท าเสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการปูองกันและระงับโรคติดต่อ  

      - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 3) งานธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
 -  งานธุรการ งานสารบรรณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 -  งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 -  งานจัดท าฎีกาเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและค่าใช้สอยต่าง ๆ 
 -  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อ
และอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
 -  งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 -  งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
 -  งานจัดท าค าสั่งและประกาศกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 -  งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน 
 -  งานรวบรวมและจัดท าข้อมูล สถิติและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 -  งานปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปีของหน่วยงาน 
 -  งานซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุของหน่วยงาน 
 -  งานควบคุมดูแลครุภัณฑ์ ดูแลรักษาความสะอาด บ ารุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้อง  
เล็ก ๆ น้อย ๆ ของครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ  
 -  งานประสานงานและอ านวยความสะดวก 

      - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  5. กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการ                         
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษ า การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ 
งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยาย
โอกาสทางการศึ กษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการ
ศาสนา ส่งเสริมประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษา               
นอกโรงเรียน และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝุาย คือ 
 5.1 ฝ่ายบริหารงานการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับ
เด็กเยาวชนในเขตเทศบาล  ทั้งในระบบ/นอกระบบ โรงเรียน  และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย   นอกจากนั้น
ยังมีภารกิจในการรักษาและด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม   วัฒนธรรมปร ะเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   การจัด
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน  และงานอื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย   ประกอบด้วย   งาน
การศึกษาปฐมวัยและอนุบาล  งานส่งเสริมกิจการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ   งานธุรการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบด้วยส่วนราชการ
ภายในออกเป็น 4 งาน  คือ 
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 1) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่เก่ียวกับ  
                 - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา   
                 - งานกิจการศาสนา  
                  - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม  
                  -  งานกิจการเด็กและเยาวชน  
                  - งานกีฬาและสันทนาการ 

    -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 2) งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่เก่ียวกับ 
 -  งานการเรียน การสอน การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
 -  งานดูแล จัดเตรียม และให้บริการวัสดุ สื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียน 
 -  งานบริหารและวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 -  งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 -  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ 

    -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  3) งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เก่ียวกับ 
 -  งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของเยาวชนตลอดจนการติดตามแก้ไข
ปรับปรุงเสนอแนะ และวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของเยาวชนเป็นรายบุคคล 
 -  งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วดัผลและประเมินผลกิจกรรมเยาชน 
 -  งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน 
 -  งานรณรงค์ปูองกันยาเสพติด แก่เด็กและเยาวชน 
 -  งานพัฒนา เด็ก เยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
 -  งานกีฬา และนันทนาการ 
 -  งานชุมชนต่าง เช่น การอยู่ค่ายพักแรม 
 -  งานอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 -  งานเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 -  งานท าบุญ บ ารุง กิจการศาสนา ศาสนสถานและศาสนวัตถุ 
 -  งานเผยแพร่และส่งเสริมศีลธรรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน 
   - งานสร้างความสมานฉันท์และการติดต่อประสานงานระหว่างผู้น าทางศาสนา
และศาสนิกชนทุกศาสนา 
 -  งานบริการข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับความรู้ วิธีการปฏิบัติด้านศาสนพิธี และ
วันส าคัญของศาสนาต่างๆ 
 -  งานอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 -  งานอนุรักษ์และฟ้ืนฟูโบราณวัตถุและศิลปวัตถุและมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 -  งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 -  งานเกี่ยวกับวันส าคัญ ได้แก่ งานรัฐพิธี วันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญอ่ืนๆ  

    -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 4) งานธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
 -  งานธุรการ งานสารบรรณของกองการศึกษา 
 -  งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของกองการศึกษา 
 -  งานจัดท าฎีกาเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและค่าใช้สอยต่าง ๆ 
 -  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วั สดุ อุปกรณ์ การติดต่อ
และอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
 -  งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมของกองการศึกษา 
 -  งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
 -  งานจัดท าค าสั่งและประกาศของกองการศึกษา 
 -  งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน 
 -  งานรวบรวมและจัดท าข้อมูล สถิติและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 -  งานปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปีของหน่วยงาน 
 -  งานซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุของกองการศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 -  งานควบคุมดูแลครุภัณฑ์ ดูแลรักษาความสะอาด บ ารุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้อง  
เล็ก ๆ น้อย ๆ ของครภุัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ  
 -  งานประสานงานและอ านวยความสะดวก 

      - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

6. กองการประปา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและการจ าหน่าย
น้ าประปา การติดตั้งประปา การควบคุมการด าเนินก ารเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้รายจ่าย การบัญชี 
การพัสดุ  การวางแผนปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                       
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝุาย คือ 

6.1 ฝ่ายผลิตบริการและซ่อมบ ารุง   มีหน้าที่ ส่งเสริมคุ ณภาพชีวิตของประชาชนด้านการ
ให้บริการน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภค และปูองอัคคีภัย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ 
   1) งานผลิตและบริการ มีหน้าที่เก่ียวกับ 

- งานควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานผลิต งานจ าหน่ายและบริการและงานมาตรวัดน้ า 

- งานวิเคราะห์น้ า 
- งานสูบแรงสูงและสูบน้ าแรงต่ า 

     - งานกรองน้ า จ่ายสารเคมี ล้างถึงกรองน้ า ถึงตกตะกอน 
- งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องไฟฟูา เครื่องจักรกลและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ และอาคารสถานที่ที่ใช้ในกิจการประปา 
- งานบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
- งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของน้ าประปาและสถานที่ท าการประปา 
- งานเตรียมน้ าส ารองไว้เพ่ือการดับเพลิง 
- การตรวจแก้ไขแรงดันน้ าและระบายตะกอนในท่อประปา 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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    2) งานซ่อมบ ารุง มีหน้าที่เก่ียวกับ 
- งานบ ารุงรักษาและซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องไฟฟูา เครื่องจักรกลและอุปกรณ์

ต่าง ๆ และอาคารสถานที่ที่ใช้ในกิจการประปา 
- งานบ ารุงรักษาอ่างเก็บน้ า  
- งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของน้ าประปาและสถานที่ท าการประปา 
- งานบ ารุงรักษา และซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
- งานตรวจรักษาท่อระบายน้ า 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 3) งานธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
 -  งานธุรการ งานสารบรรณของกองการประปา 
 -  งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของกองการประปา 
 -  งานจัดท าฎีกาเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและค่าใช้สอยต่าง ๆ 
 -  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อ
และอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
 -  งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมของกองการประปา 
 -  งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
 -  งานจัดท าค าสั่งและประกาศของกองการประปา 
 -  งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน 
 -  งานรวบรวมและจัดท าข้อมูล สถิติและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 -  งานปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปีของหน่วยงาน 
 -  งานซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุของกองการประปา 
   - งานควบคุมดูแลครุภัณฑ์ ดูแลรักษาความสะอา ด บ ารุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้อง    
เล็ก ๆ น้อย ๆ ของครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ  
 -  งานประสานงานและอ านวยความสะดวก 
 -  งานเบิกจ่ายใบเสร็จค่าน้ าประปา /ใบก ากับภาษีการประปา เพื่อน ามาออกบิล
ใบเสร็จค่าน้ าประปา 
 -  งานออกใบเสร็จ/เก็บค่าน้ าประปา 

 -  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  7. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบของเทศบาล       
โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 งาน คือ 

 1) งานตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
- งานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้ านการตรวจสอบ

งบประมาณ การตรวจสอบบัญชีและพัสดุ ตรวจสอบยอดเงินทดลองราชการ งานตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ทางการบัญชี งานควบคุมเอกสารทางการเงิน งานตรวจสอบหลักฐานการท าสัญญา ตรวจสอบการจัดซื้อ- จัด
จ้าง ตรวจสอบการเบิกจ่าย ตรวจสอบการใช้และบ ารุงรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูก ต้องตามระเบียบ          
ของทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ ตรวจสอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ตรวจสอบ
รายจ่ายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
        - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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  2. อัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
    อัตราก าลังพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เงนิเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง
 เงินค่าตอบแทน/เงิน

เพ่ิมอ่ืนๆ

ปลัดเทศบาล บริหารทอ้งถิ่น

(นักบริหารงานทอ้งถิ่น)

ปลัดเทศบาล บริหารทอ้งถิ่น

(นักบริหารงานทอ้งถิ่น)

3 - - 20-2-12-3205-001 นักวชิาการตรวจสอบภายใน วชิาการ -      355,320  -  -  ก าหนดเพ่ิม

- - หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล อ านวยการทอ้งถิ่น

(นักบริหารงานทั่วไป)

ฝ่ายอ านวยการ

จ่าเอกสยุมภ ูจิตรหาญ ปริญญาตรี หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ อ านวยการทอ้งถิ่น

(นักบริหารงานทั่วไป)

6 นางสาวสายชล  ดีพมิาย ปริญญาโท 20-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบยีนและบตัร วชิาการ ชก.      362,640  -  - 

7 นางสาวกัญจนพร มีศิลป์ ปริญญาโท 20-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบคุคล วชิาการ ชก.      349,320  -  - 

8 นางสาววนัวสิา ไพรณะรินทร์ ปริญญาโท 20-2-01-3103-001 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน วชิาการ ชก.      329,760  -  - 

ลูกจ้างประจ า

9 นายนิกร  ประภา ม.ปลาย - พนักงานขับรถยนต์ - -      232,920  -  - 

10 นางชูจิต ค้ากระบอื ม.ปลาย - ลูกจ้างงานทะเบยีน - -      225,480  -  - 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

11 นางสาวจงรักษ ์  มีเค้า ปริญญาตรี - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ - -      217,920  -  - 

12 นายพชัระ   อ่อนนอก ปวช. - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั - -      147,960  -  - 

13 นายวโิรจน์ บวักระโทก ป.6 - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา - -      174,600  -  - 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ประเภท ระดับ
เงนิเดือน

4 20-2-01-2101-001 ต้น      393,600

2 นายมงคล  จันทร์สุขศรี ปริญญาโท 20-2-00-1101-002 ต้น

 ว่าง

     369,480        42,000

       42,000

       18,000

 - 

 - 

 - 

 หมายเหตุ

1 นายอภรัิกษ ์จุลศิริวฒันกุล ปริญญาโท 20-2-00-1101-001 กลาง      462,000

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา

       84,000       84,000

5

หน่วยตรวจสอบภายใน

ส านักปลัดเทศบาล

20-2-01-2101-002 ต้น      342,720
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เงนิเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง
 เงินค่าตอบแทน/เงิน

เพ่ิมอ่ืนๆ

ผู้อ านวยการกองคลัง อ านวยการทอ้งถิ่น

(นักบริหารงานการคลัง)

ฝ่ายบริหารงานคลัง

หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อ านวยการทอ้งถิ่น

(นักบริหารงานการคลัง)

17 - - 20-2-04-3201-001 นักวชิาการเงินและบญัชี วชิาการ ปก./ชก.      355,320  -  - 

18 นางรสศรินทร์  จิตรหาญ ปริญญาตรี 20-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทั่วไป ชง.      296,760  -  - 

19 นางสุนิสา เชื่อมพงษ์ ปวส. 20-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพสัดุ ทั่วไป ปง.      174,840  -  - 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

20 นางกฤษณา การบรรจง ปวส. - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - -      176,640  -  - 

21 นางสาวสุวารี ช านินอก ปริญญาตรี - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ - -      154,560  -  - 

ผู้อ านวยการกองช่าง อ านวยการทอ้งถิ่น

(นักบริหารงานช่าง)

ฝ่ายการโยธา

หวัหน้าฝ่ายการโยธา อ านวยการทอ้งถิ่น

(นักบริหารงานช่าง)

24 - - 20-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ทั่วไป ชง.      297,900  -  -  ว่างเดิม

25 นายสุชาติ  พว่งพุ่ม ปริญญาตรี 20-2-05-4706-001 นายช่างไฟฟา้ ทั่วไป อส.      288,120  -  - 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

26 นายชัยรัตน์  อ่อนทองหลาง ปวส. - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - -      186,240  -  - 

27 นางสาวจุฑามาศ  ค้าขึ้น ปริญญาตรี - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ - -      185,400  -  - 

ต้น

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ประเภท ระดับ

       42,000

 - 

 - 

 - 

 - 

       42,000

       18,000     393,600  ว่างเดิม

     416,160

ต้น      349,320        18,000

     409,320ต้น

ต้น

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา
เงนิเดือน

 หมายเหตุ

กองคลัง

กองช่าง

14 นางสาวพชัรีวรรณ ลิศรี ปริญญาโท 20-2-04-2102-001

20-2-04-2102-002

20-2-05-2103-002

16 นางประภาทพิย์ ณรงค์นอก ปริญญาตรี

23 - -

22 นายสันติ ทา้วนอก ปริญญาตรี 20-2-05-2103-001

 



 

 
 

 

- 18 - 
 

เงนิเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง
 เงินค่าตอบแทน/เงิน

เพ่ิมอ่ืนๆ

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อ านวยการทอ้งถิ่น

(นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข อ านวยการทอ้งถิ่น

(นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

30 - - 20-2-06-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ทั่วไป ปง./ชง.      297,900  -  -  ว่างเดิม

ลูกจ้างประจ า

31 นายเจริญ  มาตปญัญา ม.ปลาย - พนักงานขับรถยนต์ - -      240,480  -  - 

32 นายสุชีพ  แสวงนอก ม.ปลาย - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา - -      221,760  -  - 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา อ านวยการทอ้งถิ่น

(นักบริหารงานศึกษา)

ฝ่ายบริหารงานการศึกษา

หวัหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา อ านวยการทอ้งถิ่น

(นักบริหารงานศึกษา)

35 นางสาวธรีนาถ มีชื่อ ปริญญาตรี 20-2-08-3803-001 นักวชิาการศึกษา วชิาการ ปก.      207,480  -  - 

36 นางสาวเปมิกา ศรีนอก ปริญญาตรี 20-2-08-6600-040 ครู วชิาการ คศ.1  -  -  -  เงนิอุดหนุน

37 นางอัญชนา ขอเสริมกาลาง ปริญญาโท 20-2-08-6600-041 ครู วชิาการ คศ.1  -  -  -  เงนิอุดหนุน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

38 นางสาวดรุณี  เจริญครบรีุ ปริญญาตรี - ผู้ดูแลเด็ก - -  -  -  -  เงนิอุดหนุน

พนักงานจ้างทั่วไป

39 - - - ผู้ดูแลเด็ก - -  -  -  -  เงนิอุดหนุน

ก าหนดเพ่ิม 64

       18,000

       42,000

     402,720

เงนิเดือน

 ว่างเดิม -        18,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเทพาลัย

ต้น      393,600  ว่างเดิม - 

 - ต้น

ต้น

ต้น      393,600  ว่างเดิม - 

     393,600

 หมายเหตุ

       42,000

34 - - 20-2-08-2107-001

33 - - 20-2-08-2107-001

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา

29 นางกมลทพิย์ ชื่นหมื่นไวย ปริญญาโท 20-2-06-2104-001

28 - - 20-2-06-2104-001

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ประเภท ระดับ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา
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เงนิเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง
 เงินค่าตอบแทน/เงิน

เพ่ิมอ่ืนๆ

ผู้อ านวยการกองการประปา อ านวยการทอ้งถิ่น

(นักบริหารงานประปา)

ฝ่ายผลิตบริการและซ่อมบ ารุง

หวัหน้าฝ่ายผลิตบริการและซ่อมบ ารุง อ านวยการทอ้งถิ่น

(นักบริหารงานประปา)

42 จ่าเอกสุรพงษ ์ประพฤติชอบ ปริญญาโท 20-2-09-4707-001 เจ้าพนักงานประปา ทั่วไป ชง.      369,240  -  - 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

43 นายประเสริฐพงษ ์ ณรงค์นอก ปริญญาตรี - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา - -      169,920  -  - 

44 นายแก่น  ล้ ากลาง ม.ต้น - พนักงานผลิตน้ าประปา - -      147,960  -  - 

     393,600  ว่างเดิม

       42,000

       18,000

 - 

 - 

 ว่างเดิม

เลขที่ต าแหน่ง

ต้น      393,600

เงนิเดือน
 หมายเหตุต าแหน่ง ประเภท ระดับ

41 - - 20-2-09-2106-002 ต้น

40 - - 20-2-09-2106-001

กองการประปา

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

บทที่ 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งม่ันที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) เพ่ือ
การบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิผล 
  3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้     
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติ งาน       
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิผล 

เป้าหมาย 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลเทพาลัย ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ มีความสามารถ    
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
  2. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเทพาลัย ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 
  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลเทพาลัย ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

  2. ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลเทพาลัย ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

บทที่ 3 
กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

  การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรมีจุดมุ่งหมาย
และทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนา เพื่อตอบสนองต่ อยุทธศาสตร์ขององค์กร มีวิธีการและ
เครื่องมือในการผลักดันสู่ความส าเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่อง              
ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดท ายุทธศาสตร์นั้น คือ การก าหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนั้น
จะมีผลครอบคลุมอยู่ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
  ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเทพาลัยนั้น ต้องเป็นการ
จัดท ายุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาลและนโยบายผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงานนั้นเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความส าเร็จผ่านทางบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้น า เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกาย พลังใจในการปฏิบัติภารกิจ
ของตนให้ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง และเพ่ื อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเทพาลัย ในทุก ๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะในด้านที่เป็น
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น 
  เพ่ือให้การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเทพาลัย มีความสอดคล้อง
และสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหาร จึงได้ก าหนดกระบวนการในการจัดท า ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อ าเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์องค์กร 
  ในการก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร (ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเทพาลัยนั้น 
เป็นการศึกษาข้อมูลประกอบที่ส าคัญในการจัดท ายุทธศาสตร์ ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร เมื่ อได้ท าการศึกษา
และทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้ว จากนั้นจึงด าเนินการก าหนดประเด็น
ส าคัญในยุทธศาสตร์องค์กร   
  ขั้นตอนที่ 2 การท า HR SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ที่จะท าให้องค์กรบรรลุหรือไม่บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้  

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กร HR SWOT นั้น 

- เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะท าให้
องค์กรบรรลุหรือไม่บรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
   -  เป็นการด าเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเป็นการระดมสมอง 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลจ านวนมาก 
   -  เป็นการระดมสมอง โดยสิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม 

- พิจารณาให้ความส าคัญกบัจุดอ่อนเป็นล าดับแรก  ๆ
- เป็นการวิเคราะห์ในทุก ๆ ปี ด้านที่เก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ ไม่ควรจ ากัดเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว  



 

 
 

 

- 22 - 
 
  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนผลการท า HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป 

ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนท่ีจะช่วยสนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยันการท า HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์
ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ยังช่วยให้การจัดท ายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะห์และการจัดท า 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ท าให้องค์กรเห็นถึงนัยส าคัญท่ีมีผล
ต่อการบริหารงานในปัจจุบันและ อนาคต เช่น การวิเคราะห์จ านวนคนในแต่ละช่วงอายุท าให้เห็นถึงกลุ่ม
ประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ท าให้การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จ านวนวันที่ใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจ านวนวันที่บุคลากร
ได้รับการพัฒนาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการด าเนินการพัฒนา
ผ่านการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการพัฒนาคน 

ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวปฏิ บัติที่ดีของ
องค์กรอื่นซึ่งจะช่วยสนับสนุนการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า 
องค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอื่น ๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น 
การศึกษาจากประสบการณ์ตรงขององค์กรอื่น แล้วน ามาประยุกต์ให้เหมาะสมจะช่วยประหยัดเวลาและลดการ
ด าเนินงานแบบลองผิดลองถูก ท าให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

  ขั้นตอนที่ 5 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่ส าคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอน
ในการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการน าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์ 
จัดล าดับความส าคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพ่ือจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 

เมื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา จากข้ันตอนการสร้างยุทธศาสตร์และท าการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์หลักของเทศบาลต าบลเทพาลัยแล้ว ล าดับถัดมาด าเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุงเพื่อคัดเลือกให้เหลือ
ในปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นน าชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้วมาก าหนดตัวชี้วัด
พร้อมทั้งชื่ อโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการก าหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของ
ยุทธศาสตร์และควรก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นมา 

ขั้นตอนที่ 6 จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์
มาสู่การปฏิบัติและการก าหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลส าเร็จด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้น
ได้เกิดข้ึนจริง มีกระบวนการ ผู้รับผิดชอบและขอบเขตเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน นอกจาก นี้ยังเป็นการ
มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือน าไปก าหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งน าไปสู่       
การประเมินผลงานประจ าปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดข้ึน 

ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก้าวหน้าและความส าเร็จ 
ทั้งนี้  เพ่ือน ามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดขั้นตอนสุดท้าย ของการจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ในการประเมินและติดตามตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองค์กรจะได้ทราบ
ถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบ          
เพ่ือร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายในที่สุด 
 



 

 
 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 
  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการน าข้อมูลในหลาย ๆ ด้าน มาสรุปผล
และวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นนั้นสามารถน ามาใช้ใน
การพัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากรและส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นในการบรรลุเปู าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลเทพาลัย ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ก าหนดที่มาของข้อมูลเพื่อน ามาวิ เคราะห์
ได้ 4 ทาง คือ 
  1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร 

2. การรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
  3. การสรุปผลจากแบบสอบถามส ารวจแบบส ารวจความต้องการ การพัฒนาของบุคลากร 

    สังกัดเทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
4. วิเคราะห์ HR SWOT  
ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มาของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้ 

  1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร 
  จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้ วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี        
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการ
พัฒนาบุคลากรในความเห็นของผู้บริหาร สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ ได้ดังนี ้
  1. บุคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติง านในหน้าที่ตามต าแหน่งสายงานและ
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
  3. การสร้างความเชื่อมโยงในการประสานงาน การบริหารงานให้บรรลุภารกิจของเทศบาล
ต าบลเทพาลัย 
  4. การพัฒนาให้เป็น Multi Skill เพ่ือปรับตัวกับนโยบายการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  5. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน 
  6. การเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้น า ให้แก่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

2. การรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญ ดังนี้  
  -  การก าหนดส่วนราชการ ก าหนดอ านาจหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการและการแบ่งส่วน
ราชการภายใน 
  - การก าหนดต าแหน่ง ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  -  สัดส่วนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
  -  ข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
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  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ผลการวิเคราะห์ 
พบว่าในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า เทศบาลต าบลเทพาลัยจะประสบปัญหาในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่ง พ .ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 สูงเกินกว่า
ร้อยละ 40 ซ่ึงเป็นอัตราท่ีเกินกว่าระเบียบก าหนด อาจมีความจ าเป็นต้องลดอัตราก าลังในส่วนของพนักงาน
จ้างลง เพ่ือปรับลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่องของการบริหารงาน    
ในองค์กร ข้าราชการ /พนักงานเทศบาลที่มีอยู่อาจจะท างานได้ล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเ วลาที่ก าหนด 
เนื่องจากขาดก าลังสนับสนุนในการปฏิบัติงานราชการประจ า  

3. การสรุปผลจากแบบสอบถามส ารวจแบบส ารวจความต้องการ การพัฒนาของบุคลากรฯ 
รายละเอียดตามบันทึกข้อความ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด  เทศบาลต าบลเทพาลัย           

ที่ 11/2563  ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรื่อง รายงานผลการส ารวจความต้องการ การพัฒนาบุคลากร 
สังกัดเทศบาลต าบลเทพาลัย เพื่อน าไปวิเคราะห์ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2566) (ภาคผนวก) 

4. วิเคราะห์ HR SWOT  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เทศบาลต าบลเทพาลัย  ได้มีการ

จัดการประชุมเพ่ือรวมรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการมาร่วมกันท า HR SWOT        
เพ่ือวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับบุคลากร ทั้งนี้สามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

4.1 จุดแข็ง (Strengths) 
 -  ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 -  มีโปรแกรมที่ทันสมัยส าหรับใช้งานในการปฏิบัติราชการ 
 -  บุคลากรมีความสามารถและมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนา  
 -  บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
 -  บุคลากรมีจิตส านึกในการให้บริการ 
 -  ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
 -  ผู้น าองค์กรมีความเข้มแข็ง 
 -  บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นท่ี ให้ความร่วมมือและมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมของชุมชน  
 -  มีการติดตาม ประเมินผลและมีการคาดการณ์อย่างเป็นระบบ 
 -  บุคลากรรู้จักที่จะพัฒนาตนเองและศึกษาหาความรู้เพิ่มเตมิ     
 - บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ /พ้ืนที่ใกล้เคียงเทศบาล  สามารถท างานได้

อย่างคล่องตัวและใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน 
 -  บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในวัยท างาน 
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4.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 -  บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม 
 -  ภาระงานของแต่ละหน่วยงานไม่ชัดเจน 
 -  การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามต าแหน่งและตามศักยภาพของบุคลากร 
 -  ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ ๆ ในการพัฒนางาน 

ในสายงานที่รับผิดชอบ 
 -  ขาดทักษะในด้านการเขียนหนังสือราชการ สื่อข้อความแ ละทักษะที่จ าเป็นในการ

ท างานเชิงรุก 
 -  การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ 
 -  ด้านอัตราก าลังมีไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน 
 -  ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพ่ือการแก้ไขปัญหา 

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
   -  ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการท างานแบบบูรณาการ 
   -  บุคลากรไม่ยอดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
   -  บุคลากรมีภาระหนี้สิน 
   -  มีความรู้ไม่ตรง/ไม่เพียงพอต่อภารกิจของเทศบาล 
   -  ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก ไม่ค านึกถึงกฎหมาย ระเบียบ 

4.3 โอกาส (Opportunities) 
   -  องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับ มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ 
   -  มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ของรัฐ 
   -  มีกฎหมายรองรับและชัดเจน 
   -  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่ส าคัญต่อประชาชนในพื้นท่ี 
   -  ข้าราชการ/พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูก จ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
มีความใส่ใจและมีความจริงใจในการพัฒนาเทศบาล สามารถอุทิศตนเพื่อบริการประชาชนได้ตลอดเวลา 
   -  คนในชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและสมาชิสภาเทศบาลในฐานะตัวแทน 
   -  ผู้บริหารและสมาชิสภาเทศบาลมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับ ประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างาน 

4.4 ภัยคุกคาม (Threats) 
   - มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความส าคัญกับองค์กร  
   -  งบประมาณการพัฒนามีไม่เพียงพอ 
   -  กฎหมาย/ กฎ ระเบียบไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
   -  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว ภาระหนี้สินส่งผลต่อการด ารงชีพ ท าให้มีเวลา
ในการบริการประชาชน/ชุมชน/หมู่บ้าน อย่างจ ากัด 
   -  บุคลากรส่วนใหญ่มีเงินเดือน/ค่าตอบแทนไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
   -  ระเบียบ/กฎหมาย ข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับ
การพัฒนาหรือฝึกอบรมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องได้ครบถ้วน 



 

 
 

 

บทที่ 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์
ของเทศบาลต าบลเทพาลัย ได้ถูกน ามาสรุปเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.2564- 2566 อีกท้ังได้มีการปรับปรุงการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนา       
พนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลเทพาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564- 2566 ตามระยะเวลา         
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี และจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพย ากร
บุคคล เพ่ือเป็นเครื่องมือสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้มีความเข้าใจในทิศทางและเห็นความชัดเจนของ         
การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
  “ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี พร้อมกับปรับปรุงการ ปฏิบัติงาน และ    
การบริการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประชาชน” 

พันธกิจ 
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถในการท างานให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
  2. เสริมสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้การการปฏิบัติราชการประจ าเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
  4. พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรให้มีทักษะในการท างานหลากหลายด้าน และมีภาวะความเป็นผู้น า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลเทพาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
  1. พัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานงาน ให้มีศกัยภาพ
ในระบบงานที่ปฏิบัติ ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ระบบสมรรถนะเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการ 
  2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาและการเข้าถึงการให้บริการแก่ประชาชน 
  3. สร้างภาวะความเป็นผู้น าและทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชา
เพ่ือใช้ในการจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
  4. เป็นองค์กรที่ร่วมใจกันท างาน บนพื้นฐานความสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้ ก าหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล ตัวช้ีวัด 
1. พัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานงาน ให้มีศักยภาพใน
ระบบงานทีป่ฏิบัติ ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้
ระบบสมรรถนะเป็นเครื่องมือหลักในการบริหาร
จัดการ 

- ร้อยละของพนักงานเทศบาลที่เข้ารับการอบรม/การ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามสายงานและ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร/คน/ปี 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาและการ
เข้าถึงการให้บริการแก่ประชาชน 

- จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาหรือเข้าร่วม
กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรม
จิตอาสา 

3. สร้างภาวะความเป็นผู้น าและทักษะด้านการ
บริหาร “คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ใน
การจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

- จ านวนบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนาในเรื่องเก่ียวกับ ภาวะ
ผู้น า การสร้างภาวะผู้น าหรือการบริหารงานบุคคล 
- ผลการประเมินบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของ 
ผู้บังคับบัญชา 

4. เป็นองค์กรที่รว่มใจกันท างาน บนพ้ืนฐานความ
สามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถสร้าง
ความสุข และสร้างความสามัคคี 

5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

- จ านวนบทความ/นวัตกรรม ความรู้ของบุคลากรที่มี
การเผยแพร่และรวบรวมเป็น KM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

บทที่ 6 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
การก าหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาลได้พิจารณาและให้ความส าคัญกับบุคลากร

ทุกระดับต าแหน่ง ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง การบริหารและคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 

เทศบาลต าบลเทพาลัย  ประกอบด้วย 
 1. ปลัดเทศบาล 
 2. รองปลัดเทศบาล 

 (1) ส านักปลัดเทศบาล 
  1. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  2. หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
  3. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
  4. นักทรัพยากรบุคคล 
  5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  6. ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

 (2) กองคลัง 
  1. ผู้อ านวยการกองคลัง 
  2. หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง 
  3. นักวิชาการเงินและบัญชี 
  4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
  5. เจ้าพนักงานพัสดุ 
  6. พนักงานจ้าง 

 (3) กองช่าง 
  1. ผู้อ านวยการกองช่าง 
  2. หัวหน้าฝุายการโยธา 
  3. นายช่างไฟฟูา 
  4. นายช่างโยธา 
  5. พนักงานจ้าง 

 (4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  2. หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
  3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  4. ลูกจ้างประจ า 
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 (5) กองการศึกษา 
  1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  2. หัวหน้าฝุายบริหารงานการศึกษา 
  3. นักวิชาการศึกษา 
  4. พนักงานครูเทศบาล 
  5. พนักงานจ้าง 

 (6) กองการประปา 
  1. ผู้อ านวยการกองการประปา 
  2. หัวหน้าฝุายผลิตและซ่อมบ ารุง 
  3. เจ้าพนักงานประปา 
  4. พนักงานจ้าง 

 (7) หน่วยตรวจสอบภายใน 
  1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 
  การก าหนดวิธีการพัฒนา   

โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ทั้งการพัฒนาในระยะสัน้ เช่น การจัดฝึกอบรม/อบรม โดยเทศบาลต าบลเทพาลัยจะด าเนินการเอง
หรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม /อบรมกับหน่วยงานอื่น และการพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงาน
ระหว่างปฏิบัติงาน การจัดให้มีพี่เลี้ยง /ที่ปรึกษาในการท างาน การมอบหมายงาน การหมุนเวียนงาน          
การให้ค าปรึกษาแนะน า การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 

  การก าหนดตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
  เพ่ือให้การติดตามความส าเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนา พนักงานเทศบาล
ที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อ งสนับสนุนต่อความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักของเทศบาลต าบลเทพาลัย จึงได้มีการก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้ ซึ่งผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลความส าเร็จได้ ในการก าหนดตัวชี้วัดนั้น       
ต้องมีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้จริง ส าหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนา พนักงานเทศบาล ได้ก าหนด
ตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานดังนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

- 30 - 
 

แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการ
พัฒนา ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 

2564 2565 2566 
1. พัฒนาพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง ให้มี
ศักยภาพในระบบงานที่
ปฏิบัติ ทันต่อเทคโนโลยี
ใหม่ๆ โดยใช้ระบบ
สมรรถนะเป็นเครื่องมือ
หลักในการบริหารจัดการ 

- ร้อยละของพนักงาน
เทศบาลที่เข้ารับการ
อบรม/การฝึกอบรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ตามสายงานและตามที่
ได้รับมอบหมาย ไม่น้อย
กว่า 1 หลักสูตร/คน/ปี 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1.1 โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้
และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

1.2 โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่อยู่
ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

1.3 โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์หลักของ
เทศบาลต าบลเทพาลัย 

1.4 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้
ทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการ 

1.5 โครงการพัฒนาทักษะด้านการพัฒนา
องค์กร 

1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการส่ง
เข้ารับการอบรม/ฝึกอบรมร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

- ความส าเร็จของการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

- ผลประเมินการทดลองการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานเทศบาล ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

- จ านวนพนักงานเทศบาล ผู้ได้รับการ
พัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์หลักของเทศบาล
ต าบลเทพาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเปูาหมาย 
 

- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเปูาหมาย 

- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเปูาหมาย 

การจัดโครงการ
ฝึกอบรม/ส่งเข้ารับ
การอบรม/ฝึกอบรม
กับหน่วยงาน
ภายนอก 

ทุกส่วนราชการ การรายงานผล
หลังการ
ฝึกอบรม 
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 ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการ
พัฒนา ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 

2564 2565 2566 
2. เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม จิตอาสาและ
การเข้าถึงการให้บริการ
แก่ประชาชน 

- จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาหรือเข้าร่วม
กิจกรรมด้านส่งเสริม
คุณธรรมจรยิธรรม และ
กิจกรรมจิตอาสา 

2.1 โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กันเครือข่าย
คุณธรรม 

2.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 

2.3 โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

2.4 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการส่ง
เข้ารับการอบรม/ฝึกอบรมร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

- 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

- 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

- มีการสร้างเครือข่ายคุณธรรม 
 
 

- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเปูาหมาย 

- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเปูาหมาย 
 

- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเปูาหมาย 

การจัดโครงการ
ฝึกอบรม/ส่งเข้ารับ
การอบรม/ฝึกอบรม
กับหน่วยงาน
ภายนอก 

ทุกส่วนราชการ การรายงานผล
หลังการ
ฝึกอบรม 
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 ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการ
พัฒนา ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 

2564 2565 2566 
3. สร้างภาวะความเป็น
ผู้น าและทักษะด้านการ
บริหาร “คน” ที่เข้มแข็ง
ให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ใช้ในการจูงใจพัฒนาและ
มอบหมายงานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

- จ านวนบุคลากรที่ด ารง
ต าแหน่งในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาได้รับการ
พัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับ 
ภาวะผู้น า การสร้างภาวะ
ผู้น าหรือการบริหารงาน
บุคคล 
- ผลการประเมินบุคลากร
ที่มีต่อการบริหารงานของ
ผู้บังคับบัญชา 

3.1 โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะความเป็นผู้น า และทักษะการให้
ค าปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการส่ง
เข้ารับการอบรม/ฝึกอบรมร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

- 
 
 

 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 

- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเปูาหมาย 

 

การจัดโครงการ
ฝึกอบรม/ส่งเข้ารับ
การอบรม/ฝึกอบรม
กับหน่วยงาน
ภายนอก 

ทุกส่วนราชการ การรายงานผล
หลังการ
ฝึกอบรม 
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 ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการ
พัฒนา ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 

2564 2565 2566 
4. เป็นองค์กรที่ร่วมใจกัน
ท างาน บนพื้นฐานความ
สามัคคีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

- จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมที่สามารถ
สร้างความสุข และสร้าง
ความสามัคคี 

4.1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานและการทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่

4.2 โครงการแข่งขันกีฬา  
“เทศบาลเทพาลัยสัมพันธ์” 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 

- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

การจัดโครงการ
ฝึกอบรม 

งานการเจ้าหน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

การรายงานผล
หลังการ
ฝึกอบรม 
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 ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการ
พัฒนา ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 

2564 2565 2566 
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

- จ านวนบทความ/
นวัตกรรม ความรู้ของ
บุคลากรที่มีการเผยแพร่
และรวบรวมเป็น KM 

5.1 การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีส าหรับใช้
ในการปฏิบัติงาน 

5.2 การถ่ายทอดความรู้เกีย่วกับการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

- จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม 
 
 
 

- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 

การฝึกอบรม งานการเจ้าหน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

การรายงานผล
หลังการ
ฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

บทที่ 7 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

 
เทศบาลต าบลเทพาลัย มีการประมาณการตั้งจ่ายงบประมาณในการด าเนินการพัฒนาไว้ใน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ รายละเอียดดังนี้ 
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 

1) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  

2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  

3) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  

4) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  

5) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  

6) แผนงานเคหะและชุมช น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  

7) แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบด าเนินงาน หม วดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  

8) แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  

9) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
โครงการฝึกอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้และการเจรจาไกล่เกลี่ยและการประนอมข้อพิพาท 

10) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
พนักงานเทศบาลฯ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

11) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่ าใช้สอย ประเภท
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต 



 

 
 

 

บทที่ 8 
การติดตามและประเมินผล 

 
การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกส าคัญท่ีจะสะท้อนให้เป็นถึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการด าเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 
ทั้งในด้านความส าเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงานที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายควรรับทราบ เพื่อน าผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการในภาพรวมขององค์กร  

เทศบาลต าบลเทพาลัย ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากรจึงได้ก าหนดแนวทาง
ในการประเมินบุคลากร จ านวน  2  รูปแบบ ดังนี ้

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 

รูปแบบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
การประ เมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีในแต่ละรอบการประเมิน เป็นหัวใ จส าคัญในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่ งที่จะสามารถท าให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเปูาหมายที่
เทศบาลต าบลเทพาลัยได้ก าหนดไว้ ผลการประเมินในส่วนนี้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลต าบลเทพาลัยให้มีคุณลักษณะตามท่ีเทศบาลต าบล เทพาลัยต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะ
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ความสามารถตามสมรรถนะหลัก 
2. ความสามารถตามสมรรถนะประจ าสายงาน 

 1. สมรรถนะหลัก 
  เป็นสมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกคน 
(ทุกประเภท ทุกต าแหน่ง และทุกระดับ) ที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ซึ่งสมรรถนะหลัก
ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ ได้แก่ 
  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องของจริยธรรม 
  (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  (4) การบริการเป็นเลิศ 
  (5) การท างานเป็นทีม 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

- 37 - 
 
 2. สมรรถนะประจ าสายงาน 

เป็นสมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะแต่ละต าแหน่ง /สายงาน เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ด ารง
ต าแหน่ง/สายงานใด มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง /สายงานนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งได้มีการก าหนด
สมรรถนะประจ าสายงาน และระดับความคาดหวังไว้แล้ว ดังนั้น ในการประเมินต าแหน่งประเภทวิชาการ และ
ประเภททั่วไป จะน าสมรรถนะประจ าสายงานในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งดังกล่าวมาใส่ในแบบประเมิน อย่างน้อย 
3 สมรรถนะ โดยสมรรถนะดังกล่าวมีทั้งหมด 22 สมรรถนะ 

ส าหรับระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน ก .กลาง        
(ก.จ., ก.ท. และ ก .อบต .) ได้ก าหนดรายละเอียดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละต าแหน่งแล้ว      
ส าหรับค าจ ากัดความ ความหมายของระดับสมรรถนะแต่ละระดับ ตลอดจนพฤติกรรมบ่งชี้ ได้มีการก าหนดไว้
ตามพจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ส าหรับวิธีการในการประเมินสมรรถนะจะใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเห็น
เด่นชัดของผู้รับการประเมิน โดยใช้วิธีการบันทึ กพฤติกรรมส าคัญของผู้รับการประเมนในระหว่าง             
รอบการประเมินเพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการพิจารณาประเมินสมรรถนะในช่วงปลายรอบการ
ประเมิน โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่สังเกตได้ของผู้รับการประเมินกับพฤติกรรมบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ใน
ระดับสมรรถนะท่ี คาดหวังตามประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่งของผู้รับการประเมิน แล้วจึงสรุประดับ
สมรรถนะที่ประเมินได้ 

 การน าผลการประเมินไปใช้ 
  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการเสร็จแล้วจะได้น าไปใช้ประกอบการพิจารณา   
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) การเลื่อนเงินเดือน 
  2) การแต่งตั้ง (เลื่อนระดับ เปลี่ยนสายงาน ฯลฯ) 
  3) การให้ออกจากราชการ 
  4) การพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
  5) การให้รางวัลประจ าปี (โบนัส) 
  6) การบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ (รางวัลจูงใจ ค่าตอบแทน ฯลฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การส ารวจข้อมูลความต้องการ การพัฒนาบุคลากร สังกัด เทศบาลต าบลเทพาลัย 

******************************** 
 
  การส ารวจข้อมูลความต้องการการฝึกอบรมของบุคลากร สังกัด เทศบาลต าบลเทพาลัย     
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจไป วิเคราะห์ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.2564- 2566  ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงาน      
มากที่สุด เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ยังต้องมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนา บุคลากรของเทศบาลต าบลเทพาลัย ซึ่งจากผลการส ารวจข้อมูลสามารถสรุปผล        
ได้ดังนี ้
ข้อมูลทั่วไป 
 ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด   32 คน จากทั้งหมด    6   ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ 100 )         
มีการกระจายข้อมูลอย่างท่ัวถึงท้ัง เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์และหน้าที่ควา มรับผิดชอบของ      
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
 ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
  -  พนักงานเทศบาล 16 คน คิดเป็นร้อยละ   50.0  
  -  พนักงานครูเทศบาล   2 คน คิดเป็นร้อยละ  6.2  
 -  ลูกจ้างประจ า    4 คน คิดเป็นร้อยละ   12.5  
 -  พนักงานจ้าง  10 คน คิดเป็นร้อยละ   31.3  
 ประเภทของการพัฒนา 

ล าดับ ประเภทของการพัฒนา 
ร้อยละของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. มีความต้องการให้จัดส่งเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานอื่น 62.5 
2. มีความต้องการให้จัดฝึกอบรมเป็นโครงการ โดยหน่วยงานจัดอบรมเอง 18.8 
3. มีความต้องการให้มีเอกสารคู่มือกระบวนการการปฏิบัติงาน/ระเบียบ 

ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
15.6 

4. มีความต้องการให้จัดกิจกรรมสอนงานจากผู้บังคับบัญชา/เพ่ือนร่วมงาน  3.1 
5. มีความต้องการที่จะฝึกปฏิบัติงาน 0 

 หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา 

ล าดับ ประเภทของหลักสูตร 
ร้อยละของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. มีความต้องการพัฒนา/อบรม ในหลักสูตรประจ าสายงาน  84.4  
2. มีความต้องการพัฒนา/อบรม ในหลักสูตรการบริหารงานบุคคล 6.3 
3. มีความต้องการพัฒนา/อบรม ในหลักสูตรระเบียบวิธีงบประมาณ  

หลักสูตรทางวินัย และที่เก่ียวข้องในแต่ละงานที่มีระเบียบใหม่  
ถ้าเป็นไปได้ให้จัดท าเป็นเล่ม (คู่มือ) 

3.1 

4. มีความต้องการพัฒนา/อบรม ในหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง 0 
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 ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา/อบรม 

ล าดับ ประเภทของหลักสูตร 
ร้อยละของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. มีความต้องการพัฒนา/อบรม ได้ทุกช่วงของปีงบประมาณ  37.5  
2. มีความต้องการพัฒนา/อบรม ได้ 2 ช่วงคือ 

     1. ช่วงไตรมาสแรก  (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม) 
     2. ช่วงไตรมาสที่สาม (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน) 

18.8 

3. มีความต้องการพัฒนา/อบรม ได้ในช่วงไตรมาสที่สอง 
(เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม) 

12.5 

4. มีความต้องการพัฒนา/อบรม ได้ในช่วงไตรมาสที่สี่ 
(เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน) 

9.4 

5. มีความต้องการเข้ารับการพัฒนา 1 ปี ควรมี 2 ครั้งหรือแล้วแต่สะดวก 3.1 
 
 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  โดยมีผู้เสนอแนะว่า การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องเป็นไปตามระบบโครงสร้างของเทศบาล 
ตามสายผู้บังคับบัญชาและยึดถือหลักคุณธรรมในการด าเนินงาน และเข้าใจวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ต่อไป  

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  จากข้อสรุปของแบบส ารวจความต้องการ การพัฒนาของบุคลากร สังกัด เทศบาลต าบลเทพาลัย 
ซึ่งเป็นการส ารวจความต้องการเบื้องต้นของความต้องการการพัฒนาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง อาจเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการและแนวความคิดท่ีจะ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564-2566 และ    
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารต่อไป 
 
 

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


