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แผนอัตรากําลัง 3 ป 
ประจําปงบประมาณ 2561 - 2563 

เทศบาลตําบลบางปลา 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร 

 
 

 
   

1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
อัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง  ลงวันท่ี  22 พฤศจิกายน 2545  ขอ 5  กําหนดใหคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  กําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลวาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด  
จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพ   
ของงาน ปริมาณ ตลอดจนภาระคาใชจายของเทศบาล  ท่ีจะตองจายในดานบุคคล โดยใหเทศบาลจัดทํา   
แผนอัตรากําลังของพนักงาน หรือลูกจางเทศบาล เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร (ก.ท.จ.) ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ         
ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  กําหนด 

  1.2  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  ในการประชุมครั้งท่ี  11/2545     
เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม  2544   และในการประชุมครั้งท่ี  5/2545  เม่ือวันท่ี  31 พฤษภาคม  2545    
ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนดการกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล  โดยกําหนดใหเทศบาลจัดทําแผน
อัตรากําลัง เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานเทศบาล  โดยใหเสนอให ก.ท.จ. 
พิจารณาใหความเห็นชอบ  โดยเทศบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  วิเคราะหอํานาจหนาท่ี
และภารกิจของเทศบาล  วิเคราะหความตองการกําลังคน  วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน  จัดทํากรอบ
อัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากําลัง  3  ป 

  1.3  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร  เรื่อง  หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ไดกําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติท่ีไดกําหนดไวตาม
มาตรฐานท่ัวไปตามขอ 1.1  และตามประกาศกําหนด  ตามขอ 1.2  ซ่ึงคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.)  ไดใหความเห็นชอบแลวในการประชุมคณะกรรมการ ก.ท.  ครั้งท่ี 5/2545  เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2545  
และผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร  ไดลงนาม  
เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2545 ประกอบกับสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ไดมีหนังสือดวนมาก        
ท่ี  มท  0809.2/ ว53  ลงวันท่ี  5  กรกฎาคม  2560  เรื่อง  การจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป  ประจําป
งบประมาณ  2561 – 2563  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ท่ี  มท  0809.2/ ว58       
ลงวันท่ี  11  กรกฎาคม  2560   

  1.4  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลบางปลา จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  
สําหรับปงบประมาณ 2561 - 25๖3  ข้ึน 
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2.1  เพ่ือใหเทศบาลตําบลบางปลา  มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ีเหมาะสม  ไมซํ้าซอน 
  2.2  เพ่ือใหเทศบาลตําบลบางปลา  มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง โครงสราง    
ใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  2.3  เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร (ก.ท.จ.สมุทรสาคร)  
สามารถตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานเทศบาลใหเหมาะสม 
  2.4  เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง  การพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตําบลบางปลาใหเหมาะสม 
  2.5  เพ่ือใหเทศบาลตําบลบางปลา  มีการวางแผนอัตรากําลัง  การจัดสรรงบประมาณใน
การบรรจุแตงตั้งพนักงานเทศบาล  เ พ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชนตอประชาชน                    
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี  มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา  สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
และมีการลดภารกิจ และยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน  ซ่ึงทําใหภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดเปนอยางด ี
  2.6  เพ่ือใหเทศบาลตําบลบางปลา  สามารถวางแผนการควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
 
 

  คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลบางปลา ไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  
ประจําปงบประมาณ 2561 - 25๖3   โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
  3.1  วิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบางปลา   
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืน             
ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  นโยบายของ
รัฐบาล  นโยบายผูบริหาร  และสภาพปญหาของเทศบาลตําบลบางปลา 
  3.2  ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.2550 
         มาตรา  20  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีมีหนาท่ีปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน  โดยมีผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นเปน
ผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน  และมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
         ในการปฏิบัติหนาท่ีของผูอํานวยการทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง  ใหผูอํานวยการทองถ่ินมี
อํานาจสั่งการควบคุม  และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
         ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นเปน
ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน  รับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ิน
ของตนและมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการทองถ่ินตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.  วัตถุประสงค 
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ขอมูลสภาพท่ัวไปของเทศบาลตําบลบางปลา 

หมูท่ี 
จํานวนประชากร จํานวน 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
4 2,873 2,976 5,849 1,445 

ทะเบียนกลาง - - - - 
รวม 2,873 2,976 5,849 1,445 

       (ขอมูล  ณ เดือนมีนาคม  2560) 
เทศบาลตําบลบางปลามีพ้ืนท่ีประมาณ  5.628  ตารางกิโลเมตร  อยูหางจากจังหวัดประมาณ  11  
กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ีทิศเหนือติดตอกับ  หมูท่ี 1  ตําบลบานเกาะ  ทิศใต ติดตอกับ  หมูท่ี  3  และหมูท่ี 7  
ตําบลทาทราย  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  หมูท่ี 6  ตําบลนาดี  และทิศตะวันตก  ติดตอกับ  แมน้ําทาจีน        
มีชุมชุน  6  ชุมชน  มีโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ  42  แหงและสถานประกอบตางๆ  เชน  อูซอมรถ  
รานขายของเกา  รานรับซ้ือของเกา  รานสะดวกซ้ือ  รานอินเตอรเน็ต  และ  ปจจุบันมีหมูบานจัดสรรเพ่ิมข้ึน 
ในพ้ืนท่ี  6  หมูบาน  คือ  1.บานสวนรังสี  2.บานณัฐยา 3.บานบางปลารุงเรือง  4. 1 8บานลลิล 1 8    5.บานมหา
นครวลิเลจ  6.บานเดอะมันนี่  มีวัดจํานวน  2   แหง  วัดปาชัยรังสี  และวัดบางปลา  พ้ืนท่ีสวนใหญเปนเขต
โรงงานอุตสาหกรรมและเปนแหลงชุมชน  และเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย  และปญหาขยะตามมา  ประกอบกับ
เทศบาลตําบลบางปลาไดลงนาม  MOU ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัดเพราะ
พ้ืนท่ีของจังหวัดเปนเขตอุตสาหกรรมและแหลงชุมชน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตองมีการ
ชวยเหลือและการบูรณาการรวมกันในการบริการประชาชน 
อุปกรณเครื่องมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลบางปลา 
 1.  รถยนตดับเพลิง  ขนาด  6,000  ลิตร  จํานวน  1  คัน 
 2.  รถยนตบรรทุกน้ํา  ขนาด  6,000  ลิตร  จํานวน  1  คัน 
 3.  เครื่องสูบน้ํา  ขนาด  8  นิ้ว  จํานวน  2  ตัว 
 4.  เครื่องสูบน้ํา  ขนาด  6  นิ้ว  จํานวน  2  ตัว 
 5.  เครื่องสูบน้ํา  ขนาด  12  นิ้ว  จํานวน  2  ตัว 
 6.  มอเตอรไฟฟา  (ซอยนางเซ๊ียะ) จํานวน  2  ตัว  (ขนาด  14  นิ้ว) 
 7.  มอเตอรไฟฟา  (ซอยวัดปาชัยรังสี) จํานวน  2  ตัว  (ขนาด  14  นิ้ว) 
 8.  มอเตอรไฟฟา  (ซอยใตวัด) จํารวน  1  ตัว  (ขนาด  14  นิ้ว) 
อัตรากําลังในฝายปองกันและรักษาความสงบ  สํานักปลัดเทศบาล  มีดังนี้ 
 1.  นายจารุพงศ  ปนสุภา  ตําแหนง  หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ 
 2.  ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.)  รายงานอัตราวางให กสถ.
สอบแขงขัน 
 3.  นายโชคชัย  เข็มตน  ลูกจางประจํา  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต 
 4.  นายกิตติศักดิ์  โกทัณฑ  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตองเฝาระวังและคอยรับเรื่องอัคคีภัย  หรือสาธารณภัยตางๆ  ของประชาชนตลอด  24  
ชั่วโมง  จึงแบงเวร  เปน  2  เวร  ประกอบกับไมมีพนักงานดับเพลิงในการชวยเหลือเจาหนาท่ีในการปองกัน
และระงับอัคคีภัยหรือสาธารณภัยหากเกิดเหตุข้ึน  ขาดกําลังสนับสนุนภารกิจรวมหากมีเหตุเกิดติดตอกับพ้ืนท่ี
ขางเคียงในกรณีท่ีตองบูรณาการรวมกันในการใหบริการประชาชน  ปจจุบันตองใหลูกจางประจําของกองชาง
คอยชวยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน  ขาดพนักงานท่ีมีทักษะโดยเฉพาะจึงมีความจําเปนท่ีจะตอง
กําหนดพนักงานดับเพลิงเพ่ือเปนการสนับสนุนในการปองกันและระงับอัคคีภัยหรือสาธารณภัยตางๆในเขต
และพ้ืนท่ีขางเคียงหากขอความรวมมือ  จึงเห็นควรกําหนดอัตราเพ่ิมจํานวน  6  อัตรา 
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  3.3  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535   
  พ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลบางปลาเปนแหลงชุมชนและเขตโรงงานอุตสาหกรรมประกอบกับมี
ประชากรเพ่ิมข้ึน  มีหมูบานจัดสรรเพ่ิมข้ึนทําใหมีปญหาขยะตามมาประกอบกับปจจุบันกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมไดรายงานปญหาและอุปสรรคเปนระยะๆ  เพราะหาคนงานท่ีเก็บขยะยากและออกจากงานบอย
เพราะเปนงานท่ีหนักเม่ือเทียบกับคาแรงและตองเก็บขยะในเวลากลางคืน  แตเนื่องดวยการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลถูกควบคุมดวยคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการใน
ปงบประมาณ  2561  มีกรอบอัตรากําลังของพนักงานเทศบาลวางและอยูในชวงรองขอให กสถ.ดําเนินการ
สอบแขงขัน  ทําใหคาใชจายคิดเปนคาเฉลี่ยกลางทําใหรอยละเพ่ิมสูงข้ึนจึงมีความจําเปนท่ีจะตองกําหนด
พนักงานจางท่ัวไปปฏิบัติหนาท่ีเก็บขยะในเขตเทศบาลหรือมีการปรับปรุงกรอบอัตรากําลังอีกครั้งหาก กสถ.  
สงคนมาบรรจุและแตงตั้งตามตําแหนงท่ีวางเพราะจะทําใหคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลท่ีคิดเปนรอยละ
ลดลงเพราะไมตองกําหนดคาเฉลี่ยกลางในการคิดเงินเดือนตามแผนอัตรากําลัง 

ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอยฯ  ประจําปงบประมาณ   2560 
ลําดับท่ี เดือน ปริมาณขยะ (ตัน) เปนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1 ตุลาคม  2559 219.310 131,586  

2 พฤศจิกายน  2559 206.620 123,972  

3 ธันวาคม  2559 203.890 122,334  

4 มกราคม  2560 212.770 127,662  

5 กุมภาพันธ  2560 188.815 113,289  

6 มีนาคม   2560 221.025 132,615  

7 เมษายน  2560 213.185 127911  

8 พฤษภาคม  2560 263.955 158,373  

9 มิถุนายน  2560 236.005 141,603  

10 กรกฎาคม  2560 244.685 146,811  

11 สิงหาคม  2560    

12 กันยายน  2560    

รวมท้ังสิ้น 2,309.26 1,326,156  

 
อัตราเฉลีย่/เดือน                             =       198.81       ตัน/เดือน 

          12 
อัตราเฉลี่ย/วัน                                 =          6.54       ตัน/วัน 

         365 
  เปนเงินใชจายเฉลี่ย/เดือน                            =       119,290    บาท/เดือน  
                                      12 
  เปนเงินใชจายเฉลี่ย/วัน                               =       3,921.86       บาท/วัน  
                                    365 
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 ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบางปลา 

1.  สถานท่ีท้ิงขยะ      
-บอฝงกลบขยะของหางหุนสวนจํากัด  สมนึกธุรกิจ     
-อัตราคาบริการ      ตันละ  600  บาท 

2. รถจัดเก็บขยะ         มีจํานวน   2  คัน  รายละเอียดดังนี้.- 
  -รถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย   หมายเลขทะเบยีน   81-7977 สค.   
    ขนาดความจุ   3  ลบ.เมตร 
                   จัดซ้ือเม่ือวันท่ี   20  มิถุนายน  2555    ราคา  1,988,000.-บาท 
                   พนักงานขับรถ   จํานวน  1  คน     พนักงานเก็บขน   4   คน(จางเหมา) 

 - รถยนตบรรทุกขยะแบบเททาย   หมายเลขทะเบียน   81- 9744 สค. 
         ขนาดความจุ  6  ลบ.เมตร 
              จัดซ้ือเม่ือวันท่ี   23  กรกฎาคม  2557    ราคา  3,300,000.-บาท 
              พนักงานขับรถ   จํานวน   1  คน      พนักงานเก็บขน   4   คน(จางเหมา) 
อัตรากําลังในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  มีดังนี้ 
 พนักงานเทศบาล 
 1.  น.ส.กัญญวรา  รัตนะมะสะ  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 2.  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมสาธารณสุข(ปก./ชก.)  รายงานอัตราวางให กสถ.สอบแขงขัน 
 3.  ตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน(ปง./ชง.)  รายงานอัตราวางให กสถ.สอบแขงขัน 
 4.  น.ส.นันทิยา  กลิ่นมาลัย  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 ลูกจางประจํา 
 1.  นายทองหลอ  ตนสําโรง  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต(รถขยะ) 
 2.  นายบุญเจิด  โพธิ์ศรี  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต(รถขยะ) 
 2.  นายพนาไพร  ทับไกร  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต 
 พนักงานจางตามภารกิจ 
 1.  นางภัทริดา  ศรีสุกดี  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
 -ในสวนพนักงานเก็บขยะ(ประจํารถเก็บขยะ)  ไดจางเหมาแรงงาน  และทําใหเกิดปญหาคนออกงาน
บอยหาคนยาก  ดังนั้นจึงกําหนดตําแหนงเพ่ิมในป  2562  จํานวน  ๖  อัตรา  และป  2563  จํานวน  ๒  
อัตรา 
 -ในสวนพนักงานดูแลรักษาความสะอาด  ไดจางเหมาแรงงาน 

3.4  กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจ 
ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ  ใหสามารถแกปญหาของเทศบาลตําบลบางปลา  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.5  กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ  จํานวนตําแหนง  และระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ
กลุมงานตาง ๆ 
  3.6  จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป  โดยภาระคาใชจายดานบริหารงานบุคคลตองไมเกิน   
รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย   
   3.7  ใหพนักงานเทศบาลทุกคน  ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง       
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  เทศบาลตําบลบางปลา มีประชากรท้ังหมด 5,849 คน  จําแนกเปนชาย 2,872  คน   
หญิง  2,977  คน  ประชากรสวนหนึ่งเปนชาวไทย-รามัญ  และมีประชากรแฝงเขามาอยูในพ้ืนท่ีเขามา
ทํางานโรงงานซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีเทศบาลท้ังหมด 42 โรงงาน  ทําใหเกิดความหนาแนนของประชากร  และปญหา
ตางๆ มากมาย 
  เพ่ือใหการวางแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาลตําบลบางปลา มีความครบถวน สามารถ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  เทศบาลตําบลบางปลาจึงวิเคราะหสภาพปญหาในเขต
พ้ืนท่ีของเทศบาล วามีปญหาอะไรบาง  และมีความจําเปนพ้ืนฐานตลอดจนความตองการของประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีท่ีสําคัญ ดังนี้  

  ๔.๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         สภาพปญหา 

       (1)  เสนทางคมนาคมเปนทางแคบ ไมเปนระดับเดียวกัน  มีน้ําทวมขังในหนาฝน 
  และมีฝุนละอองในหนาแลง ทําใหการสัญจรไมสะดวก 
       (๒)  มีทางเทาใหประชาชนไดใชประโยชนไมเพียงพอ 
       (๓)  ทางระบายน้ํามีวัชพืชและสิ่งปฏิกูลอยูมากทําใหการระบายน้ําไมสะดวก 
       (๔)  ไฟฟาสาธารณะชํารุดเสียหายบอย  เนื่องจากมีฝนตกคอนขางมาก 

         ความตองการ 
         (๑)  ตองการใหปรับปรุง  บูรณะ  ระบบสาธารณูปการพ้ืนฐาน  เชน  ถนน  ทางเดินเทา  
  ทอระบายน้ํา  สะพาน 
       (๒)  ตองการใหมีไฟฟาสาธารณะและกลอง  CCTV  ทุกถนน  ซอย  เพ่ือเพ่ิมความ 
  ปลอดภัยแกประชาชนในยามคํ่าคืนและลดปญหาอาชญากรรม 
       (3)  ศูนยนันทนาการ   

  ๔.2  ดานเศรษฐกิจ 

         สภาพปญหา 
       (1)  ประชาชน  ถูกพอคา  แมคา  เอารัดเอาเปรียบ  ในการซ้ือสินคา     
       (2)  ปญหาดานการตลาดผูผลิตไมมีแหลงจําหนายสินคาของตนเอง 
       (๓)  ประชาชนในเขตเทศบาลสวนหนึ่งยังวางงานอยู 
       (๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลสวนหนึ่งไมมีอาชีพเสริมรายไดในครอบครัว 

         ความตองการ 
       (๑)  ตองการใหสนับสนุน  กระตุน  หรือชวยอํานวยความสะดวกใหนักธุรกิจและ 
  ประชาชนไดประกอบการธุรกิจและอาชีพซ่ึงมีผลทําใหเกิดการผลิต  การบริหาร   
  การหมุนเวียนของเงิน รวมท้ังการสรางงานเพ่ิม    
       (2)  ตองการใหประกอบอาชีพไดอิสระมีผลตอบแทนท่ีคุมคารวมท้ังหาซ้ือ  เครื่อง 
  อุปโภคบริโภค  และของใชท่ีจําเปนตอการครองชีพในราคาท่ียุติธรรม 

4.  สภาพปญหาของพืน้ท่ี และความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล 
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       (๓)  ตองการพัฒนาคุณภาพทักษะฝมือแรงงานของประชาชน 
       (๔)  ตองการใหเทศบาลสรางกลุมอาชีพเสริมรายไดในครอบครัว 
  ๔.3  ดานสังคม 

         สภาพปญหา 
      (๑)  การแพรระบาดของสารเสพติด  และผลท่ีตามมาคือการกอคดีอาชญากรรม 
      (๒)  สถานบริการและบุคลากรดานสาธารณสุขมีจํานวนไมเพียงพอ 
      (3)  สถานท่ีพักอาศัย  ชุมชน  ทองถ่ิน ไมสะอาดเพียงพอ  แออัด 
      (๔)  การใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ, เด็ก, สตรี  และคนพิการไมท่ัวถึง 
      (๕)  การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 

         ความตองการ 
      (1)  การบริการท่ีไดมาตรฐานท้ังการติดตอราชการและการบริการดานสาธารณสุข 
      (2)  ตองการสถานบริการและบุคลากรดานสาธารณสุขมีจํานวนใหเพียงพอ 
      (3)  ตองการสถานท่ีพักอาศัย  ชุมชน  ทองถ่ิน ใหสะอาดเพียงพอ  ไมแออัด 
      (4)  ตองการใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ, เด็ก, สตรี  และคนพิการใหท่ัวถึง 
      (๕)  ตองการขยายโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 

  ๔.4  ดานการเมืองการบริหาร 

         สภาพปญหา 
       (1)  ประชาชนมีความรูเก่ียวกับการเมืองไมมากนัก  ท้ังระดับชาติหรือระดับทองถ่ิน 
       (๒)  ประชาชนขาดจิตสํานึกทางการเมืองและการมีสวนรวม 
       (๓)  งบประมาณมีไมเพียงพอในการบริหารหรือใหบริการประชาชน 
       (๔)  ขาดแหลงขอมูลขาวสาร  
          (๕)  ความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชนและชุมชน 
           (๖)  บุคลากรภาคปฏิบัติมีไมเพียงพอ 

          ความตองการ 
       (1)  สงเสริมใหประชาชนมีความรูเก่ียวกับการเมือง ท้ังระดับชาติหรือระดับทองถ่ิน 
       (๒)  สรางจิตสํานึกทางการเมืองและการมีสวนรวมใหกับประชาชน 
       (๓)  ตองการงบประมาณใหเพียงพอในการบริหารหรือใหบริการประชาชน 
       (๔)  เพ่ิมแหลงขอมูลขาวสาร  
          (๕)  สรางความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชนและชุมชน 
           (๖)  เพ่ิมบุคลากรภาคปฏิบัติใหมีเพียงพอ    

  ๔.5 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
         สภาพปญหา 
       (๑)  ขยะในเขตเทศบาลมีจํานวนมาก     
       (๒)  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและสิ่งโสโครก  เทศบาลยังไมมีศักยภาพท่ีจะดําเนินการเอง 
       (๓)  ระบบระบายน้ํายังไมดีพอ 
       (๔)  อากาศมีฝุนละอองจํานวนมากเนื่องมาจากมีทางรถยนตและโรงงานอุตสาหกรรม 
       (๕)  ปญหามลภาวะเปนพิษ  ไดแก  น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนท่ีและ  
  นอกเขตพ้ืนท่ี  ควันพิษ  ขยะมีพิษ  และอ่ืน ๆ 
       (๖)  คลองตื้นเขิน  มีวัชพืชปกคลุม  ทําใหการระบายน้ําไมสะดวก 
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       (๗)  ไมคอยไดรับความรวมมือจากโรงงานอุตสาหกรรมในการชวยกันรักษา  
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      ความตองการ  
       (๑)  ตองการใหเทศบาลจัดการขยะไมมีขยะตกคาง     
       (๒)  ตองการใหกําจัดสิ่งปฏิกูลและสิ่งโสโครก  ใหหมดไป 
       (๓)  ตองการใหเทศบาลควบคุมคุณภาพน้ําโรงงาน  ภาคครัวเรือนใหสะอาดกอนปลอย
  ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 
       (๔)  ตองการใหเทศบาลทําความสะอาดถนนหนทางไมใหเกิดฝุนละออง  และสราง 
  จิตสํานึกและมีสวนรวมรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
       (๕)  ควบคุมมลภาวะเปนพิษ  ไดแก  น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนท่ีและ  
  นอกเขตพ้ืนท่ี ควันพิษ ขยะมีพิษ  และอ่ืน ๆ 
       (๖) ขุดลอกคลองตื้นเขิน  กําจัดวัชพืชปกคลุม  ทําใหการระบายน้ําสะดวก 
       (๗) สรางแนวรวมหรือเครือขายความรวมมือจากภาคโรงงานอุตสาหกรรมในการชวยกัน
  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
   

 

 

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  กําหนดภารกิจของเทศบาลเปน  7  ดาน  ดังนี้  

  5.1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ  ดังนี ้
 (1)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ําและทางระบายน้ํา 
    (2)  จัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม   
 (3)  การสาธารณูปการ     
   (4)  การควบคุมอาคาร  
 (5)  ใหมีและบํารุงการไฟฟา  หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
   (6)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน    

  5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต   มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้ 
 (1)  การจัดการศึกษา    
 (2)  การสงเสริมกีฬา     
 (3)  การสาธารณสุข   การอนามัยครอบครัว   และการรักษาพยาบาล     
 (4)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
 (5)  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย 
 (6)  การรักษาความสะอาด  และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
 (7)  การสงเสริม  การฝก  และการประกอบอาชีพ 
 (8)  ใหมีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา 
 

  

 

5.  ภารกิจ  อํานาจหนาท่ีของเทศบาล 
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  5.3  ดานจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย   มีภารกิจท่ี
เกี่ยวของ  ดังนี้ 
 (1)  การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
 (2)  ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
 (3)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  5.4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว        
มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
 (1)  บํารุงและสงเสริมการทํามาหากิจของราษฎร    

  5.5  ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม         
มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้
 (1) การจัดการ การบํารุ งรักษา และการใชประโยชนจากปาไม   ท่ีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     

  5.6  ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น          
มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
 (1)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
  5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ  ดังนี ้
 (1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
 (2)  ประสานการถายโอนขาราชการ  ขาราชการสวนทองถ่ิน  และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกับคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ิน  หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใหสอดคลองกับการกําหนด
อํานาจและหนาท่ีการจัดสรรภาษี  และอากร  เงินอุดหนุน  เงินงบประมาณท่ีราชการสวนกลางโอนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและการถายโอนภารกิจ 
  จากภารกิจและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลดังกลาวสามารถจะแกไขปญหาของ
เทศบาลตําบลบางปลา  ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยใชหลัก SWOT  ในการวิเคราะหจุดแข็ง  
จุดออน ในการดําเนินการเพ่ือใหตรงกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
  จุดแข็ง 
  ๑.  ระบบการเมืองเขมแข็งผูบริหารมาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยตรง        
มี ความรูความสามารถ 
  ๒.  ระบบราชการ  ท่ีมีประสิทธิภาพมีรูปแบบท่ีเปนสัดสวนชัดเจน 
  ๓.  อาชีพ  นักธุรกิจและประชาชนประกอบอาชีพไดอยางอิสระ 
  ๔.  รายได  ประชาชนมีงานทํา  มีรายไดท่ีม่ันคงและแนนอน 
  ๕.  ชุมชนเขมแข็ง  เศรษฐกิจของเทศบาลอยูในระดับพอเพียงดํารงอยูไดแมในภาวะ
 เศรษฐกิจตกต่ํา 
  ๖.  การศึกษา  ประชาชนสวนใหญมีการศึกษา 
  ๗.  ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจางมีขวัญและกําลังใจดี  สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
 มีประสิทธิภาพ 
  ๘.  ภาคอุตสาหกรรม  ใหความสนใจและรวมมือในการพัฒนาพ้ืนท่ีมากข้ึน 
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  จุดออน 
  ๑.  บุคลากร จําเปนตองมีเพ่ิมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถเพ่ือทํางานสนองตอบ
 ชุมชนทองถ่ินตอไป 
  ๒.  ยาเสพติด เปนปญหาสําคัญในการพัฒนา  ทุกฝายพยายามรณรงคและ
 ปราบปรามตอไป 
  ๓. ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมทางการเมืองและการพัฒนาทองถ่ิน 
  ๔.  งบประมาณมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอตอการพัฒนาพ้ืนท่ี 
  ๕.  ความปลอดภัย  ประชาชนขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  ๖.  ซ้ือสิทธิ  ขายเสียง  ของนักการเมืองและประชาชน 
  ๗.  การกําจัดขยะยังไมเปนไปตามมาตรฐาน 
  ๘.  มลพิษ  ทางอากาศ  น้ํา 
  ๙.  ภาคอุตสาหกรรมไมใหความรวมมือเทาท่ีควรในการพัฒนาพ้ืนท่ี  และบางแหง
 ขาดจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม 
  โอกาส 

 ๑.  มีภารกิจท่ีตอบสนองตอนโยบายของรัฐเพ่ือใหการบริหารงานเปนไปตาม
มาตรฐานและเปาหมายท่ีกําหนด ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารใหมีประสิทธิภาพ 

  ๒.  มีระบบบริหารท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานและจัดใหมีระบบประเมินตรวจสอบ 
 จากภายนอกดวยการนําเสนอผลงานตอสาธารณชน รวมท้ังพัฒนาระบบการประเมินผล 
 แบบเปด 
  ๓.  ผูบริหารทองถ่ินมีเจตนารมณท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพ การสรางความโปรงใส  
 การจดัการทุจริตในการบริหารงานและการใหบริการประชาชน 
  ๔.  เปนหนวยงานท่ีผานการประเมินผลการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของ 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
  ๕.  มีวิสัยทัศนท่ีจะทําใหเทศบาลมีนโยบายในการบริหารเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินและ 
 สรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับประชาชน 
  ๖.  ผูบริหารมีแนวทางในการบริหาร มีปรัชญาและรูปแบบของการทํางานท่ี 
 เหมาะสมตอการพัฒนาการของการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน 
  อุปสรรค 
  1.  พ้ืนท่ีมีนอย  จึงไมสามารถจัดเก็บรายไดท่ีจะนํามาจัดทํางบประมาณในการ 
 ดําเนินโครงการตางๆ ไดหมด  บางครั้งจึงไมสามารถแกไขปญหาของประชาชนได 
 ทุกความตองการ 
  2.  ประชาชนบางสวนขาดความสนใจในการเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของ 
 เทศบาลจึงไมเขาใจในการบริหารจัดการของเทศบาล 
  3.  โรงงานอุตสาหกรรม  อาคารบานเรือน ปลอยน้ําท้ิงโดยขาดการบําบัดจึงตอง 
 เขมงวดในการควบคุมโรงงานอยางจริงจัง 
  4.  ภาวะมลพิษท่ีเกิดจากความมักงายและการขาดการดูแลของโรงงาน 
 อุตสาหกรรม 
 



~ ๑๑ ~ 

  

 
 

  

 
 

  เทศบาลตําบลบางปลา พิจารณาเห็นวาภารกิจหลักและภารกิจรอง ท่ีตองดําเนินการ  ไดแก 

  ภารกิจหลัก 
1.  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล 

              2.  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    3.  การพัฒนาและปรับปรุงดานสิ่งแวดลอม 
  ๔.  การจัดการศึกษา 

   ภารกิจรอง 
  1.  การพัฒนาดานการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
  2.  การจัดระเบียบสังคม 
  ๓.  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 
 
 
  

เทศบาลตําบลบางปลา  เปนเทศบาลขนาดกลางไดกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ
ออกเปน ๕ กอง ๑ หนวยงาน ไดแก  สํานักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองชาง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
กองการศึกษา และหนวยตรวจสอบภายใน โดยกําหนดใหมีกรอบอัตรากําลังท้ังสิ้น  89  อัตรา  แตเนื่องจาก
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบางปลาเปนพ้ืนท่ีเขตชุมชนและมีโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก  ซ่ึงปจจุบันมี
หมูบานจัดสรรเพ่ิมข้ึน  และมีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก  จึงทําใหเกิดปญหาอัตรากําลังไม
สอดคลองกับปริมาณงาน ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดโครงสรางและกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับ
ภารกิจและอํานาจหนาท่ีและงบประมาณดานการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเพ่ือท่ีจะใหสามารถแกไข
ปญหาของเทศบาลตําบลบางปลาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงถาหากเปรียบเทียบกับจํานวนอัตรากําลังใน
เทศบาลขางเคียงท่ีมีงบประมาณและภาระหนาท่ีใกลเคียงกัน (Benchmarking) จะเห็นไดวาการกําหนดกรอบ
อัตรากําลังของเทศบาลตําบลบางปลา จึงมีความเหมาะสมและคุมคาตอภารกิจเม่ือเทียบกับการจัดสรร
งบประมาณท่ีไดรับในแตละป 

 

ลําดับท่ี 
อปท. 

(ขนาดกลาง) 

กําหนด
สวน

ราชการ 

งบประมาณรายจาย
ประจําป๒๕60 

กรอบอัตรากําลัง หมายเหตุ 
รายไดไมรวมเงิน

อุดหนุน 
พนักงาน
เทศบาล 

ลูกจาง 
ประจํา 

พนักงาน
จาง 

๑ ทต.บางปลา ๕ 71,558,603.65 46 10 33 45,061,130.54 
๒ ทต.เกษตรพัฒนา ๕ 49,985,340 21 8 25 42,505,710.82 

 

 

 

 

6.  ภารกิจหลักและภารกิจรอง ท่ีเทศบาลจะดําเนินการ 

7.  สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอตัรากําลัง 



~ ๑๒ ~ 

  

 

 

 

 

 
 

  8.1 จากสภาพปญหาของเทศบาลตําบลบางปลาดังกลาว เทศบาลตําบลบางปลา มีภารกิจ
อํานาจหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว ภายใตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 โดยมีการกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 5 กอง ๑ หนวยงาน ไดแก  
สํานักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองชาง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  และกองการศึกษา  ดังนี้ 

          1.  พนักงานเทศบาล  จํานวน   46   อัตรา 
          2.  ลูกจางประจํา   จํานวน   10   อัตรา 
          3.  พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน   26   อัตรา 
          4.  พนักงานจางท่ัวไป  จํานวน    7     อัตรา     

  โดยกําหนดโครงสรางสวนราชการ  ดังนี้  

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังเดิม (เทศบาลสามัญ) โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน (เทศบาลสามัญ) 

สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล 
1.1 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 
 

1.3 
 
 
 

1.4 
 
 
 

ฝายอํานวยการ 
งานการเจาหนาท่ี  งานสงเสริมการทองเท่ียว   
งานประชาสัมพันธ  งานรับเรื่องราวรองทุกข  
งานนิติกรรมและสัญญา  งานตราเทศบัญญตัิท่ีมิใชเรื่อง
งบประมาณประจําป  งานสังคมสงเคราะห   
งานพัฒนาชุมชน  งานสงเสริมและสวัสดิการสังคม   
งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  งานกิจการสตรีและ
คนชรา  
ฝายปกครอง 
งานทะเบียนราษฎร  งานบัตรประจําตัวประชาชน    
ฝายปองกันและรักษาความสงบ 
งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง   
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั   
 
ฝายธุรการ 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน  งานกิจการสภา 
งานจัดทํางบประมาณ  งานธุรการ  งานรัฐพิธี 

1.1 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 

1.3 
 
 
 

1.4 
 

 
 
 

ฝายอํานวยการ 
งานการเจาหนาท่ี  งานสงเสริมการทองเท่ียว   
งานประชาสัมพันธ  งานรับเรื่องราวรองทุกข  งานนิติ
กรรมและสัญญา  งานตราเทศบัญญัติท่ีมิใชเรื่อง
งบประมาณประจําป   
ฝายปกครอง 
งานทะเบียนราษฎร  งานบัตรประจําตัวประชาชน 
งานสังคมสงเคราะห  งานพัฒนาชุมชน   
งานสงเสรมิและสวัสดิการสังคม  งานสวัสดิการ- 
เด็กและเยาวชน  งานกิจการสตรแีละคนชรา 
ฝายปองกันและรักษาความสงบ 
งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง   
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั   
 
ฝายธุรการ 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน  งานกิจการสภา 
งานจัดทํางบประมาณ  งานธุรการ  งานรัฐพิธี 
  

 

 

8.  โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
 



~ ๑๓ ~ 

  

 

 

 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังเดิม (เทศบาลสามัญ) โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน (เทศบาลสามัญ) 
กองคลัง กองคลัง 

๑.๑ 
 
 

๑.๒ 

ฝายบริหารงานคลงั   

งานพัสดุและทรัพยสิน งานการเงินและบัญชี   

งานระเบียบการคลัง  งานสถิติการคลัง  งานธุรการ 
ฝายพัฒนารายได  

งานพัฒนารายได  งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 

งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน   

งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

งานเทศพาณิชย  งานจดทะเบียนพาณิชย 

๑.๑ 
 
 

๑.๒ 

ฝายบริหารงานคลงั   

งานพัสดุและทรัพยสิน งานการเงินและบัญชี   

งานระเบียบการคลัง  งานสถิติการคลัง  งานธุรการ 

ฝายพัฒนารายได 

งานพัฒนารายได  งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 

งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน   

งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

งานเทศพาณิชย  งานจดทะเบียนพาณิชย 

กองชาง กองชาง 
๑.๑ 

 
 

๑.๒ 

ฝายแบบแผนและกอสราง   

งานวิศวกรรม งานสถาปตยกรรม งานผังเมือง         

งานธุรการ 

ฝายการโยธา 

งานสาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ   

งานศูนยเครื่องจักรกล  งานจัดสถานท่ีและการไฟฟา

สาธารณะ  งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดนํ้าเสีย 

๑.๑ 
 
 

๑.๒ 

ฝายแบบแผนและกอสราง   

งานวิศวกรรม งานสถาปตยกรรม งานผังเมือง งานธุรการ 

 

ฝายการโยธา 

งานสาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ      

งานศูนยเครื่องจักรกล  งานจัดสถานท่ีและการไฟฟา

สาธารณะ  งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดนํ้าเสีย 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 
๑.๑ 

 
 
 
 
 
 

ฝายบริหารงานสาธารณสุข   

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม งานวางแผนสาธารณสุข  

งานศูนยบริการสาธารณสุข  งานรักษาความสะอาดและ

กําจัดขยะมลูฝอย  งานธุรการ การเงินและบัญชี 

งานเผยแพรและฝกอบรม  งานสงเสรมิสุขภาพ   

งานปองกันและควบคุมโรคตดิตอ  งานสัตวแพทย 

 

 

๑.๑ 
 
 
 

ฝายบริหารงานสาธารณสุข   

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม งานวางแผนสาธารณสุข  

งานศูนยบริการสาธารณสุข  งานรักษาความสะอาดและ

กําจัดขยะมลูฝอย  งานธุรการ การเงินและบัญชี 

งานเผยแพรและฝกอบรม  งานสงเสรมิสุขภาพ   

งานปองกันและควบคุมโรคตดิตอ  งานสัตวแพทย 
 

 

กองการศึกษา กองการศึกษา 
1.๑ 

 
 
 
 
 
 
 

ฝายบริหารการศึกษา   
งานแผนและโครงการ งานระบบสารสนเทศ   
งานงบประมาณ  งานธุรการ  งานการศึกษากอนวัยเรยีน  
งานโรงเรียน  งานการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย 
งานหองสมุด  พิพิธภัณฑ และเครอืขายการศึกษา       
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและนันทนาการ  
งานกิจการศาสนา  งานสงเสรมิประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม 

1.๑ 
 
 
 
 
 
 

ฝายบริหารการศึกษา   
งานแผนและโครงการ งานระบบสารสนเทศ   
งานงบประมาณ  งานธุรการ  งานการศึกษากอนวัยเรยีน  
งานโรงเรียน  งานการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย 
งานหองสมุด  พิพิธภัณฑ และเครอืขายการศึกษา       
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและนันทนาการ  
งานกิจการศาสนา  งานสงเสรมิประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
 

 



~ ๑๔ ~ 

  

 
 

 

                                                          
 

 

 

 
 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังเดิม (เทศบาลสามัญ) โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน (เทศบาลสามัญ) 
หนวยตรวจสอบภายใน หนวยตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานตรวจสอบการบัญชี ทะเบียน งานตรวจสอบ   

เอกสารการเบิกจายเงิน งานตรวจสอบเอกสารการ 

รับเงินทุกประเภท  งานตรวจสอบภาษีท้ังภายนอก 

และภายใน  งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน 

การเงิน/บัญชี/งานจัดเก็บรายได งานตรวจสอบพัสดุ  

งานตรวจสอบทรัพยสินของเทศบาล  

งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินของเทศบาล

งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ฯ 

 
 

 งานตรวจสอบการบัญชี ทะเบียน งานตรวจสอบ   

 เอกสารการเบิกจายเงิน งานตรวจสอบเอกสารการ 

 รับเงินทุกประเภท งานตรวจสอบภาษีท้ังภายนอก 

 และภายใน  งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน 

 การเงิน /บัญชี /งานจัดเก็บรายได, งานตรวจสอบพัสดุ        

งานตรวจสอบทรัพยสินของเทศบาล  

งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินของเทศบาล 

งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ฯ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๕ ~ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2  การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
                           กรอบอัตรากําลัง 3  ป  ระหวางป พ.ศ. 2561 - 2563 

 



~ ๑๖ ~ 

  

 

สวนราชการ 
กรอบ

อัตรากําลังเดิม 
กรอบอตัรากําลังใหม เพิ่ม /  ลด 

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - - นายวรกฤช  น่ิงนอย 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - - นางพรเพ็ญ  อยูบํารุง 

สํานักปลัดเทศบาล         
หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน) 

1 1 1 1 - - - นายมนัส  โพธ์ิเทศ 

หัวหนาฝายอํานวยการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน) 

1 1 1 1 - - - นายธนู  ภูวาดเขียน 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 1 1 1 - - - นายชยุต  ธนพรชูชวง 
นิติกร ปก./ชก. 1 1 1 1 - - - วาง 

(กสถ. ดําเนินการ) 
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 1 1 1 1 - - - น.ส.พิมพวลัญช  โคตร

ธรรม 
หัวหนาฝายปกครอง 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

1 1 1 1 - - -  นายภสุ  วงษทวีโชค 

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
ปก./ชก. 

1 1 1 1 - - - วาง 
(กสถ. ดําเนินการ) 

หัวหนาฝายปองกันและรักษา 
ความสงบ  
(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน) 

1 1 1 1 - - -  นายจารุพงศ  ปนสุภา 

เจาพนักงานปองกันและบรรเทา      
สาธารณภัย ปง./ชง. 

1 1 1 1 - - - วาง 
(กสถ. ดําเนินการ) 

หัวหนาฝายธุรการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน) 

1 1 1 1 - - -  วาง 
(กสถ. ดําเนินการ) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ปก./ชก. 

1 1 1 1 - - - วาง 
(กสถ. ดําเนินการ) 

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 1 1 1 1 - - - น.ส.ฐิติรัตน  กัญจน
พรวัฒน 

ลูกจางประจํา         
หัวหนาหมวดรถยนต 1 1 1 1 - - - นายบุญชวย  นาควิจิตร 
เจาพนักงานทะเบียน 1 1 1 1 - - - น.ส.มนัญชยาญ  โกทัณฑ 
พนักงานขับรถยนต 1 1 1 1 - - - นายโชคชัย  เข็มตน 
พนกังานจางตามภารกิจ         
ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - - น.ส.จันทรจิรา  จันทรอิ่ม 
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 1 1 1 - - - น.ส.สุจิรา  ศรีสุดดี 
ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล 1 1 1 1 - - - นายจักรพันธ  เจริญรักษ 
ผูชวยนักจดัการงานทะเบียนและบัตร 1 1 1 1 - - - วาง 
ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 1 1 1 1 - - - น.ส.สุมาลี  ทองปอย 
พนักงานขับรถยนต 1 1 1 1 - - - นายกิตติศักด์ิ  โกทัณฑ 
พนกังานจางทั่วไป         
พนักงานดับเพลิง - 6 6 6 +6 - - กําหนดเพ่ิมใหม 



~ ๑๗ ~ 

  

สวนราชการ 
กรอบ

อัตรากําลังเดิม 
กรอบอตัรากําลังใหม เพิ่ม /  ลด 

หมายเหต ุ
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองคลัง         
ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - - นางสมปอง  บัวเกิด 

หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับตน) 

1 1 1 1 - - - วาง 
(กสถ. ดําเนินการ) 

นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการ 1 1 1 1 - - - นางนิตยา  เอี่ยมเจริญ 
เจาพนักงานการเงินและบัญชชํีานาญ
งาน 

1 1 1 1 - - - น.ส.ศรีสุดา  ใบแบแน 

เจาพนักงานพัสดุ  ปก./ชง. 1 1 1 1 - - - วาง 
(กสถ. ดําเนินการ) 

หัวหนาฝายพัฒนารายได 
(นักบริหารงานคลัง ระดับตน) 

1 1 1 1 - - - น.ส.ขวัญฤทัย  มอญใต 

เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปง./ชง. 1 1 1 1 - - - วาง 
(กสถ. ดําเนินการ) 

ลูกจางประจํา         
ลูกมือชางแผนท่ีภาษีและทะเบียน 
ทรัพยสิน 

1 1 1 1 - - - นายศักด์ิสิทธ์ิ  แหลมส้ัน 

พนกังานจางตามภารกิจ         
ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 1 1 1 1 - - - น.ส.ปยะนุช  ขันจํานงค 

กองชาง         
ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง  ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - - นายอภิชาติ  พงษพันธุ 
 

หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
(นักบริหารงานชาง  ระดับตน) 

1 1 1 1 - - - วาง 
(กสถ. ดําเนินการ) 

วิศวกรโยธาชํานาญการ 1 1 1 1 - - - นายสราวุธ  วัฒนา 
เจาพนักงานธุรการ  ปง./ชง. 1 1 1 1 - - - วาง 

(กสถ. ดําเนินการ) 
หัวหนาฝายการโยธา 
(นักบริหารงานชาง  ระดับตน) 

1 1 1 1 - - - นายปริญญา  วัฒนา 

นายชางโยธาชํานาญงาน 1 1 1 1 - - - นายพัลลภ  ดาวเรือง 
ลูกจางประจํา         
นายชางโยธา 2 2 2 2 - - - นายสมพงศ  ฉิมพุดซา 

นายวิชัย  ชายทอง 
พนกังานจางตามภารกิจ         

ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 1 1 1 1 - - - น.ส.ปราณี  นิลพัฒน 

พนักงานขับรถยนต 1 1 1 1 - - - นายการัณย  เอ่ียมสมบูรณ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม         
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ 
ส่ิงแวดลอม  
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน) 

1 1 1 1 - - - น.ส.กัญญวรา  รัตนะมะสะ 
 

หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน) 

1 1 1 1 - - - วาง 
(กสถ. ดําเนินการ) 

นักวิชาการสงเสริมสาธารณสุข 
ปก./ชก. 

1 1 1 1 - - - วาง 
(กสถ. ดําเนินการ) 

เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
ปก./ชก. 

1 1 1 1 - - - วาง 
(กสถ. ดําเนินการ) 

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ 1 1 1 1 - - - น.ส.นันทิยา  กล่ินมาลัย 



~ ๑๘ ~ 

  

สวนราชการ 
กรอบอตัรากําลัง

เดิม 
กรอบอตัรากําลังใหม เพิ่ม /  ลด 

หมายเหต ุ2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  (
ตอ) 

        

ลูกจางประจํา         

พนักงานขับรถยนต 3 3 3 3 - - - นายบุญเจิด  โพธ์ิศรี 
นายทองหลอ  ตนสําโรง 
นายพนาไพร  ทับไกร 

พนกังานจางตามภารกิจ         

ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ  1 1 1 1 - - - นางภัทริดา  ศรีสุกดี 
พนกังานจางทั่วไป         
พนักงานท่ัวไป - - ๖ ๘ - +๖ +๒ กําหนดเพ่ิมใหม 

กองการศกึษา           

ผูอํานวยการกองศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา  ระดับตน) 

1 1 1 1 - - - วาง 
(กสถ. ดําเนินการ) 

หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา  ระดับตน) 

1 1 1 1 - - - วาง  
(กสถ. ดําเนินการ) 

นักวิชาการศึกษา  ปก./ชก. 1 1 1 1 - - - วาง 
(กสถ. ดําเนินการ) 

เจาพนักงานธุรการ  ปง./ชง. 1 1 1 1 - - - วาง 
(กสถ. ดําเนินการ) 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 1 1 1 - - - นางธัญศญา  ธรรศโสภณ 

ครูผูชวย/ครูผูดูแลเด็ก 4 4 4 4 - - - นายวิลเบอร  ศิริอุฒจันทร 
วาง 3 ตําแหนง 

ครู อันดับ คศ.1 3 3 3 3 - - - น.ส.ขวัญฤทัย  ชัยขันธ 
นางวรัชกุล  ราชประโคน 
นางฐิติพร  มิตรวงษา 

นักสันทนาการ ปก./ชก. 1 1 1 1 - - - วาง 
(กสถ. ดําเนินการ) 

ลูกจางประจํา         
ครูผูดูแลเด็กเล็ก 1 1 1 1 - - - น.ส.สุวรรณา  ถาวรวยัคฆ 

พนกังานจางตามภารกิจ         

ผูชวยนักสันทนาการ 2 2 2 2 - - - นายเหรียญทอง  ลามาตย 
นายภูรินท  ธวัชพันธุ 

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) 
(อัตราจัดสรรจากกรม) 

2 2 2 2 - - -  
นางวัลนี  สังวาลสิน 

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) 2 2 2 2 - - - น.ส.อุบลวรรณา  คงศิลป 
น.ส.วาสนา  วาสนาประดิษฐ 

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ผูมีคุณวุฒิ) 2 2 2 2 - - - น.ส.โสภา  บุญสุข 

ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 1 1 1 1 - - - (วาง) (อัตรากรม) 

ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 1 1 1 1 - - - น.ส.ณัฐฐา  ขันจํานงค 

ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ (อัตรากรม) 1 1 1 1 - - - วาง (รอการจัดสรร) 

ผูชวยครู 6 6 6 6 - - - 1. น.ส.ยศวดี  พุมปาน 
2. น.ส.วรรณเพ็ญ  เสือพิทักษ 
3. น.ส.บุษราภรณ  เตวิชฤทธิไกร 
4. น.ส.จินตนา  พงษสระพัง 

(วาง 2 อัตรา) 

พนกังานจางทั่วไป         

ภารโรง 1 1 1 1 - - - (วาง) (อัตรากรม) 



~ ๑๙ ~ 

  

 

 

                                         

สวนราชการ 
กรอบอตัรากําลัง

เดิม 
กรอบอตัรากําลังใหม เพิ่ม /  ลด 

หมายเหต ุ2561 2562 2563 2561 2562 2563 

หนวยตรวจสอบภายใน         
เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1 1 1 1 - - - วาง 

(กสถ. ดําเนินการ) 
รวม 85 91 97 99 +6 +6 +2  
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กรอบโครงสรางสวนราชการของเทศบาล   ตั้งแตป  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐    (เดิม) 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน) 

(บริหารทองถ่ิน ระดับกลาง) 

หนวยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.) 

๑. ฝายอํานวยการ 

     - งานการเจาหนาที่                 

     - งานสงเสริมการทองเที่ยว             - งานประชาสัมพันธ 

     - งานรับเร่ืองราวรองทุกข               - งานนิติกรรมและสัญญา 

     - งานตราเทศบัญญัติที่มิใชเร่ือง        - งานเทศพาณิชย            

       งบประมาณประจําป                    

     - งานจดทะเบียนพาณิชย               - งานสังคมสงเคราะห 

     - งานสงเสริมและสวัสดิการสังคม     - งานพัฒนาชุมชน 

     - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน       - งานกิจการสตรีและคนชรา 

๒. ฝายปกครอง 

     - งานทะเบียนราษฎร         - งานบัตรประจําตัวประชาชน 

๓. ฝายปองกันและรักษาความสงบ 

     - งานรักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคง 

     - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

สํานักปลัดเทศบาล 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท่ัวไป) 

(อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน) 

๑. ฝายบริหารงานคลัง 

     - งานพัสดุและทรัพยสิน 

     - งานการเงินและบัญชี 

     - งานระเบียบการคลัง 

     - งานสถิติการคลัง 

     - งานธุรการ 

๒. ฝายพัฒนารายได 

     - งานพัฒนารายได 

     - งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 

     - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

     - งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและ    

       ทะเบียนทรัพยสิน 

       

กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง) 

(อํานวยการทองถ่ิน ระดับกลาง) 

๑. ฝายแบบแผนและกอสราง 

     - งานวิศวกรรม 

     - งานสถาปตยกรรม 

     - งานผังเมือง 

     - งานธุรการ 

๒. ฝายการโยธา 

     - งานสาธารณูปโภค 

     - งานสวนสาธารณะ 

     - งานศูนยเคร่ืองจักรกล 

     - งานจดัสถานที่และการไฟฟา 

       สาธารณะ 

      ํ ั             

        

กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง) 

(อํานวยการทองถ่ิน ระดับกลาง) 

๑. ฝายบริหารงานสาธารณสขุ 

     - งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดลอม 

     - งานวางแผนสาธารณสุข 

     - งานศูนยบริการสาธารณสุข 

     - งานรักษาความสะอาดและกําจัดขยะ       

        มูลฝอย 

     - งานเผยแพรและฝกอบรม 

     - งานสงเสริมสุขภาพ 

     - งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

     - งานสัตวแพทย 

           

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

(นักบริหารงานสาธารณสุข) 

(อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน) 

๑. ฝายบริหารการศึกษา 

     - งานแผนและโครงการ 

     - งานระบบสารสนเทศ 

     - งานงบประมาณ 

     - งานกิจการศาสนา 

     - งานสงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 

     - งานหองสมุด  พิพิธภัณฑ  และเครือขาย 

       การศึกษา 

     - งานธุรการ 

     - งานการศึกษากอนวัยเรียน 

     - งานการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย 

     - งานโรงเรียน 

      ิ ็  

       

กองการศึกษา 
ผูอํานวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานศึกษา) 

(อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน) 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน) 

(บริหารทองถ่ิน ระดับกลาง) 
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กรอบโครงสรางสวนราชการของเทศบาล ตั้งแตป พ.ศ. 25๖๑ – 256๓   (ใหม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน) 

(บริหารทองถ่ิน ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน) 

(บริหารทองถ่ิน ระดับกลาง) 

หนวยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.) 

สํานักปลัดเทศบาล 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท่ัวไป) 

(อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน) 

กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง) 

(อํานวยการทองถ่ิน ระดับกลาง) 

กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง) 

(อํานวยการทองถ่ิน ระดับกลาง) 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

(อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน) 

กองการศึกษา 
ผูอํานวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานศึกษา) 

(อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน) 

๑. ฝายอํานวยการ 

     - งานการเจาหนาที่                 

     - งานสงเสริมการทองเที่ยว             - งานประชาสัมพันธ 

     - งานรับเร่ืองราวรองทุกข               - งานนิติกรรมและสัญญา 

     - งานตราเทศบัญญัติที่มิใชเร่ือง                    

       งบประมาณประจําป 

๒. ฝายปกครอง 

     - งานทะเบียนราษฎร         - งานบัตรประจําตัวประชาชน 

     - งานสังคมสงเคราะห            - งานสงเสริมและสวัสดิการสังคม                              

     - งานพัฒนาชุมชน                - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

     - งานกิจการสตรีและคนชรา 

๓. ฝายปองกันและรักษาความสงบ 

     - งานรักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคง 

     - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๔. ฝายธุรการ         

     - งานธุรการ     - งานวิเคราะหนโยบายและแผน         

      งานกิจการสภา  งานจัดทํางบประมาณ 

       

๑. ฝายบริหารงานคลัง 

     - งานพัสดุและทรัพยสิน 

     - งานการเงินและบัญชี 

     - งานระเบียบการคลัง 

     - งานสถิติการคลัง 

     - งานธุรการ 

๒. ฝายพัฒนารายได 

     - งานพัฒนารายได 

     - งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 

     - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

     - งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและ    

       ทะเบียนทรัพยสิน 

     - งานเทศพาณิชย 

    - งานจดทะเบียนพาณิชย 

๑. ฝายแบบแผนและกอสราง 

     - งานวิศวกรรม 

     - งานสถาปตยกรรม 

     - งานผังเมือง 

     - งานธุรการ 

๒. ฝายการโยธา 

     - งานสาธารณูปโภค 

     - งานสวนสาธารณะ 

     - งานศูนยเคร่ืองจักรกล 

     - งานจัดสถานที่และการไฟฟา 

       สาธารณะ 

      ส ํ ั             

        

๑. ฝายบริหารงานสาธารณสขุ 

     - งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดลอม 

     - งานวางแผนสาธารณสุข 

     - งานศูนยบริการสาธารณสุข 

     - งานรักษาความสะอาดและกําจัดขยะ       

        มูลฝอย 

     - งานเผยแพรและฝกอบรม 

     - งานสงเสริมสุขภาพ 

     - งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

     - งานสัตวแพทย 

           

๑. ฝายบริหารการศึกษา 

     - งานแผนและโครงการ 

     - งานระบบสารสนเทศ 

     - งานงบประมาณ 

     - งานกิจการศาสนา 

     - งานสงเสริมประเพณี  

ศิลปวัฒนธรรม 

     - งานหองสมุด  พิพิธภัณฑ  และ

เครือขาย 

       การศึกษา 

     - งานธุรการ 

     - งานการศึกษากอนวัยเรียน 

     - งานการศึกษานอกระบบตาม

อัธยาศัย 

     - งานโรงเรียน 
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โครงสรางของสํานักปลัดเทศบาล  ตั้งแตป  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐   (เดิม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
    

                

 

      

 

              

 

 

ระดับ 
อํานวยการ

ทองถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป รวม ลูกจางประจํา 

พนักงานจางตาม
ภารกจิ 

พนักงานจาง
ท่ัวไป 

รวมท้ังสิ้น 

สํานักปลัดเทศบาล 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท่ัวไป) 

ํ  ิ่  ั   

ฝายอํานวยการ 

(นักบริหารงานทั่วไป) 

(อํานวยการทองถ่ิน ระดบัตน) 

(๑) 

ฝายปกครอง 

(นักบริหารงานทั่วไป) 

(อํานวยการทองถ่ิน ระดบัตน) 

(๑) 

ฝายปองกันและรักษาความสงบ 

 (นักบริหารงานทั่วไป) 

(อํานวยการทองถ่ิน ระดบัตน) 

( ) 

ฝายธุรการ 

(นักบริหารงานทั่วไป) 

(อํานวยการทองถ่ิน ระดบัตน) 

(๑) 

 

งานการเจาหนาท่ี  งานรับเร่ืองราวรองทุกข 
งานสงเสริมการทองเท่ียว  งานนิติกรรมและสัญญา 
งานประชาสัมพันธ  งานตราเทศบัญญัติท่ีมิใช 
- นักทรัพยากรบุคคล (ปก.) (1 ) เร่ืองงบประมาณประจําป  
- ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล  งานเทศพาณิชย 
(พนักงานจางตามภารกิจ) (1)  งานจดทะเบียนพาณิชย 
   - นิติกร (ปก./ชก.) (1) 
งานสังคมสงเคราะห   
งานพัฒนาชุมชน   
งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน   
งานสงเสริมและสวัสดิการสังคม  
- นักพัฒนาชุมชน (ชก.) (1)   
- ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 
(พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 

งานทะเบียนราษฎร 
งานบัตรประจําตัวประชาชน 
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปก./ชก.) (1) 
- ผูชวยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
(พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 
- เจาพนักงานทะเบียน   (ลูกจางประจํา) (1) 

งานรักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคง 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- เจาพนักงานปองกันและ 
  บรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) (1) 
- พนักงานขับรถยนต 
  (ลูกจางประจํา) (1) 
- พนักงานขับรถยนต 
  (พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
งานจัดทํางบประมาณ 
งานกิจการสภา 
งานธุรการ 
งานรัฐพิธี 
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก./ชก) (1) 
- ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

(พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 
- เจาพนักงานธุรการ (ชง.) (1) 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (พนักงานจางตาม

ภารกิจ) (1) 
- หัวหนาหมวดรถยนต (ลูกจางประจํา) (1) 
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รวม 5 5 2 12 3 6 - 21 

โครงสรางของสํานักปลัดเทศบาล  ตั้งแตป พ.ศ. 2561 – 2563   (ใหม) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
    

                

 

      

 

 

ระดับ 
อํานวยการ

ทองถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป รวม ลูกจางประจํา 

พนักงานจางตาม
ภารกจิ 

พนักงานจาง
ท่ัวไป 

รวมท้ังสิ้น 

ฝายอํานวยการ 

(นักบริหารงานทั่วไป) 

(อํานวยการทองถ่ิน ระดบัตน) 

(๑) 

ฝายปกครอง 

(นักบริหารงานทั่วไป) 

(อํานวยการทองถ่ิน ระดบัตน) 

( ) 

ฝายปองกันและรักษาความสงบ 

 (นักบริหารงานทั่วไป) 

(อํานวยการทองถ่ิน ระดบัตน) 

( ) 

ฝายธุรการ 

(นักบริหารงานทั่วไป) 

(อํานวยการทองถ่ิน ระดบัตน) 

( ) 

 

 

งานทะเบียนราษฎร 
งานบัตรประจําตัวประชาชน 
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปก./ชก.) 

(1) 
- ผูชวยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
(พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 
- เจาพนักงานทะเบียน   (ลูกจางประจํา) (1) 
งานสังคมสงเคราะห   
งานพัฒนาชุมชน   
งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน   
งานสงเสริมและสวัสดิการสังคม  
- นักพัฒนาชุมชน (ชก.) (1)   
- ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 
(พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 

งานรักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคง 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- เจาพนักงานปองกันและ 
  บรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) (1) 
- พนักงานขับรถยนต 
  (ลูกจางประจํา) (1) 
- พนักงานขับรถยนต 
  (พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 
- พนักงานจางท่ัวไป  
  (พนักงานดับเพลิง) (6) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
งานจัดทํางบประมาณ 
งานกิจการสภา 
งานธุรการ 
งานรัฐพิธี 
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก./ชก) (1) 
- ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

(พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 
- เจาพนักงานธุรการ (ชง.) (1) 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
(พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 
- หัวหนาหมวดรถยนต (ลูกจางประจํา) (1) 

 

สํานักปลัดเทศบาล 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท่ัวไป) 

่   

งานการเจาหนาท่ี   
งานสงเสริมการทองเท่ียว   
งานประชาสัมพันธ   
- นักทรัพยากรบุคคล (ปก.) (1 )  
- ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล   
(พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 
งานรับเร่ืองราวรองทุกข 
งานนิติกรรมและสัญญา 
งานตราเทศบัญญัติท่ีมิใชเร่ืองงบประมาณประจําป 
- นิติกร (ปก./ชก.) (1) 
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รวม 5 5 2 12 3 6 6 27 
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                         โครงสรางของกองคลัง   ตั้งแตป  ๒๕๕8 – ๒๕60    (เดิม) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อํานวยการ

ทองถิน่ 
วิชาการ ท่ัวไป รวม ลูกจางประจํา 

พนักงาน
จางตาม
ภารกจิ 

พนักงาน
จางท่ัวไป 

รวม
ท้ังสิ้น 

รวม 3 1 3 8 1 1 - 10 

 
 
 

 

กองคลัง 

ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง) 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง) 

ฝายบริหารงานคลงั 

(นักบริหารงานคลัง) 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) 

(๑) 

ฝายพัฒนารายได 
(นักบริหารงานคลัง) 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) 
(๑) 

งานพัสดุและทรัพยสิน 
งานการเงินและบัญชี 
งานระเบียบการคลัง 
งานสถิติการคลัง 
งานธุรการ 
- เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1)  
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) (1) 
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.) 
- ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
  (พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 

งานพัฒนารายได 
งานผลประโยชนและกิจการพาณชิย 
งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
งานเทศพาณิชย 
- เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.) (1) 
- ลูกมือชางแผนท่ีภาษี (ลูกจางประจํา) (1) 
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                       โครงสรางของกองคลัง ตั้งแตป พ.ศ. 2561 – 2563  (ใหม) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
อํานวยการ

ทองถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป รวม ลูกจางประจํา 

พนักงาน
จางตาม
ภารกจิ 

พนักงาน
จางท่ัวไป 

รวม
ท้ังสิ้น 

รวม 3 1 3 8 1 1 - 10 

กองคลัง 

ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง) 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง) 

ฝายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) 
(๑) 

ฝายพัฒนารายได 
(นักบริหารงานคลัง) 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) 
(๑) 

งานพัสดุและทรัพยสิน 
งานการเงินและบัญชี 
งานระเบียบการคลัง 
งานสถิติการคลัง 
งานธุรการ 
- เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1) 
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) (1) 
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.) 
- ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
  (พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 

งานพัฒนารายได 
งานผลประโยชนและกิจการพาณชิย 
งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
งานเทศพาณิชย 
- เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.) (1) 
- ลูกมือชางแผนท่ีภาษี (ลูกจางประจํา) (1) 
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                           โครงสรางของกองชาง   ตั้งแตป  ๒๕๕8 – ๒๕60    (เดิม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง) 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง) 

ฝายแบบแผนและกอสราง 
(นักบริหารงานชาง) 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) 
(๑) 

ฝายการโยธา 
 (นักบริหารงานชาง) 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) 
(๑) 

งานวิศวกรรม 
งานสถาปตยกรรม 
งานผังเมือง 
งานธุรการ 
- วิศวกรโยธา (ชก.) (1) 
- เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1) 
- พนักงานขับรถยนต 
(พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
(พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 

งานสาธารณูปโภค 
งานสวนสาธารณะ 
งานศูนยเครื่องจักรกล 
งานจัดสถานท่ีและการไฟฟาสาธารณะ 
งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดนํ้าเสีย 
- นายชางโยธา (ชง.) (1) 
- นายชางโยธา (ลูกจางประจํา) (2) 
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ระดับ 
อํานวยการ

ทองถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป รวม ลูกจางประจํา 

พนักงาน
จางตาม
ภารกจิ 

พนักงาน
จางท่ัวไป 

รวม
ท้ังสิ้น 

รวม 3 1 2 6 2 2 - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางของกองชาง  ตั้งแตป พ.ศ. 2561 – 2563  (ใหม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง) 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง) 

ฝายแบบแผนและกอสราง 
(นักบริหารงานชาง) 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) 
(๑) 

ฝายการโยธา 
 (นักบริหารงานชาง) 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) 
(๑) 

งานวิศวกรรม 
งานสถาปตยกรรม 
งานผังเมือง 
งานธุรการ 
- วิศวกรโยธา (ชก.) (1) 
- เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1) 
- พนักงานขับรถยนต 
(พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
(พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 

งานสาธารณูปโภค 
งานสวนสาธารณะ 
งานศูนยเครื่องจักรกล 
งานจัดสถานท่ีและการไฟฟาสาธารณะ 
งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดนํ้าเสีย 
- นายชางโยธา (ชง.) (1) 
- นายชางโยธา (ลูกจางประจํา) (2) 



~ 34 ~ 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
อํานวยการ

ทองถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป รวม ลูกจางประจํา 

พนักงาน
จางตาม
ภารกจิ 

พนักงาน
จางท่ัวไป 

รวม
ท้ังสิ้น 

รวม 3 1 2 6 2 2 - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   ตั้งแตป  ๒๕๕8 – ๒๕60  (เดิม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) 

ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) 
(๑) 

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
งานวางแผนสาธารณสุข 
งานศูนยบริการสาธารณสุข 
งานรักษาความสะอาดและกําจดัขยะมูลฝอย 
งานเผยแพรและฝกอบรม 
งานสงเสรมิสุขภาพ 
งานปองกันและควบคุมโรคตดิตอ 
งานสัตวแพทย 
งานธุรการ  การเงิน  และบัญชี 
- นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) (1) 
- เจาพนักงานสาธารณสข (ปง./ชง.) (1) 
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ระดับ 
อํานวยการ

ทองถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป รวม ลูกจางประจํา 

พนักงาน
จางตาม
ภารกจิ 

พนักงาน
จางท่ัวไป 

รวม
ท้ังสิ้น 

รวม 2 1 2 5 3 1 - 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ตั้งแตป พ.ศ. 2561 – 2563  (ใหม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) 

ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) 
(๑) 

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
งานวางแผนสาธารณสุข 
งานศูนยบริการสาธารณสุข 

ั ํ ั ฝ  
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ระดับ 
อํานวยการ

ทองถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป รวม ลูกจางประจํา 

พนักงาน
จางตาม
ภารกจิ 

พนักงาน
จางท่ัวไป 

รวม
ท้ังสิ้น 

รวม 2 1 2 5 3 1 ๘ ๑๗ 

 

 

 

 

                               โครงสรางของกองการศึกษา   ตั้งแตป  ๒๕๕8 – ๒๕60    (เดิม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา) 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) 

ฝายบริหารการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา) 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) 
(๑) 
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ระดับ 
อํานวยการ

ทองถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป รวม คร ู ลูกจางประจํา 

พนักงาน
จางตาม
ภารกจิ 

พนักงาน
จางท่ัวไป 

รวม
ท้ังสิ้น 

รวม 2 2 1 5 8 1 16 1 31 

 

 

 

      โครงสรางของกองการศึกษา  ตั้งแตป พ.ศ. 2561 – 2563  (ใหม) 
 

 

 

 

 

 

 

งานแผนและโครงการ 

งานระบบสารสนเทศ 

งานงบประมาณ 

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) 

งานธุรการ 

- เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (๑) 

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

(พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 

งานโรงเรียน 

(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา)  

- ผูอํานวยการสถานศึกษา (1) 

- ครู (คศ.๑) (3) 

- ครูผูชวย (2) 

- นักการภารโรง (1) 

- ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญช ี

 (พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

  (บุคลากรสนับสนุนการสอน) (1) 

- ผูชวยครู 

  (พนักงานจางตามภารกิจ) (6) 

 

 

 

งานการศึกษากอนวัยเรียน 

- ครูผูดูแลเด็ก (ครูผูชวย) (2) 

- ครูผูดูแลเด็กเล็ก (ลูกจางประจํา) (๑) 

- ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

  (พนักงานจางตามภารกิจ) (5) 

งานการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย 

งานหองสมุด พิพิธภัณฑ และเครือขายการศึกษา 

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

งานกีฬาและนันทนาการ 

- นักสันทนาการ (ปก./ชก.) (1) 

- ผูชวยนักสันทนาการ  

  (พนักงานจางตามภารกิจ) (2) 

งานกิจการศาสนา 

งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

 

กองการศึกษา 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา) 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) 

ฝายบริหารการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา) 
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ระดับ 
อํานวยการ

ทองถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป รวม คร ู ลูกจางประจํา 

พนักงาน
จางตาม
ภารกจิ 

พนักงาน
จางท่ัวไป 

รวม
ท้ังสิ้น 

รวม 2 2 1 5 8 1 16 1 31 

 

 

 

 

                            โครงสรางหนวยตรวจสอบภายใน ตั้งแตป พ.ศ. 2558 – 2560  (เดิม) 

 

 

งานแผนและโครงการ 

งานระบบสารสนเทศ 

งานงบประมาณ 

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) 

งานธุรการ 

- เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (๑) 

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

(พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 

งานโรงเรียน 

(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา)  

- ผูอํานวยการสถานศึกษา (1) 

- ครู (คศ.๑) (3) 

- ครูผูชวย (2) 

- นักการภารโรง (1) 

- ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญช ี

 (พนักงานจางตามภารกิจ) (1) 

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

  (บุคลากรสนับสนุนการสอน) (1) 

- ผูชวยครู 

  (พนักงานจางตามภารกิจ) (6) 

 

 

 

งานการศึกษากอนวัยเรียน 

- ครูผูดูแลเด็ก (ครูผูชวย) (2) 

- ครูผูดูแลเด็กเล็ก (ลูกจางประจํา) (๑) 

- ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

  (พนักงานจางตามภารกิจ) (6) 

งานการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย 

งานหองสมุด พิพิธภัณฑ และเครือขายการศึกษา 

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

งานกีฬาและนันทนาการ 

- นักสันทนาการ (ปก./ชก.) (1) 

- ผูชวยนักสันทนาการ  

  (พนักงานจางตามภารกิจ) (2) 

งานกิจการศาสนา 

งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
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ระดับ 
อํานวยการ

ทองถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป รวม ลูกจางประจํา 

พนักงาน
จางตาม
ภารกจิ 

พนักงาน
จางท่ัวไป 

รวม
ท้ังสิ้น 

รวม - 1 - 1 - - - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบการบัญชี  ทะเบียน 

งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน 

งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท 

งานตรวจสอบภาษี  ทั้งภายนอกและภายใน 

งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน/บัญชี/งานจัดเก็บรายได 

งานตรวจสอบพัสด ุ

งานตรวจสอบทรัพยสินของเทศบาล 

งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสนิของเทศบาล 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (1) 
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โครงสรางหนวยตรวจสอบภายใน ตั้งแตป พ.ศ. 2561 – 2563  (ใหม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
อํานวยการ

ทองถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป รวม ลูกจางประจํา 

พนักงาน
จางตาม
ภารกจิ 

พนักงาน
จางท่ัวไป 

รวม
ท้ังสิ้น 

รวม - 1 - 1 - - - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบการบัญชี  ทะเบียน 

งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน 

งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท 

งานตรวจสอบภาษี  ทั้งภายนอกและภายใน 

งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน/บัญชี/งานจัดเก็บรายได 

งานตรวจสอบพัสด ุ

งานตรวจสอบทรัพยสินของเทศบาล 

งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสนิของเทศบาล 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (1) 
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  การบริหารงานขององคกรจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเม่ือองคกรนั้นประกอบไปดวย
ผูปฏิบัติงานท่ีมีความรูความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทํางานเปนอยางดี ซ่ึงผูท่ีทํางานในองคกรนั้น
จะตองมีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยองคกรเปนผูดําเนินการใหในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพ่ือใหผู
ท่ีทํางาน ในองคกรไดมีความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงมีความจําเปนและสําคัญยิ่งสําหรับภาคราชการ เนื่องจากเปน
กระบวนการวางแผนและดําเนินการ ใหขาราชการหรือพนักงานของรัฐปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพดวย
ทัศนคติและสํานึกท่ีถูกตอง เพ่ือชวยใหงานของทางราชการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีวางไวโดยใน
ขณะเดียวกัน  ตัวพนักงานและลูกจางก็จะประสบความสําเร็จในการพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ
และความพรอม ท่ีจะกาวหนาข้ึนไปดวย 
 เทศบาลตําบลบางปลา จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจางของเทศบาลเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานและลูกจางของ
เทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหพนักงานและลูกจางของเทศบาลทุกคนทุกตําแหนง ไดมีโอกาสท่ี 

1๒.  แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจาง 
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จะไดรับการพัฒนาภายในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 255๘- 25๖๐)   โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามรางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจําปงบประมาณ 25๖๑-25๖๓  ในภาคผนวก (1) 
      

 
 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ลงวันท่ี  2  พฤศจิกายน  2558  เพ่ือให
ขาราชการ  พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยึดถือเปนหลักการ  แนวทางปฏิบัติ  และเปน
เครื่องกํากับ  ความประพฤติของตน  นั้น 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  13  ประกอบมาตรา  23  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  ในการประชุมครั้งท่ี  6/2558  เม่ือ
วันท่ี  25  มิถุนายน  2558  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร  ในการประชุมครั้งท่ี  
10/2558  เม่ือวันท่ี  15  ตุลาคม  2558  เห็นชอบใหกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  เพ่ือยึดเปนหลักการ  แนวทางปฏิบัติและเปนเครื่องมือ
กํากับความประพฤติพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล  จึงออกประกาศเทศบาล
ตําบลบางปลา  ดังนี้ 

 พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางของเทศบาล  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 

 1.  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  สุจริต  และรับผิดชอบ 
 3.  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชนทับซอน 
 4.  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
 5.  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
 6.  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 7.  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปรงใส  และตรวจสอบได 
 8.  การยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 9.  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 ท้ังนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 
 รายละเอียดในภาคผนวกนี้ 
 
 

1๓.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจาง 



ภาคผนวก 
(1) 

 

      แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
(พ.ศ. 2561-25๖๓) 

                 

 
 

เทศบาลตําบลบางปลา 

อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
 

 

 

 

 



 

                                           
      คํานํา 
 
  
 ตามท่ี คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร  ไดประกาศคณะกรรมการพนักงาน        
เทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล         
ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2545  ในหมวด 14  กิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล สวนท่ี 4             
การพัฒนาพนักงานเทศบาล ไดกําหนดใหเทศบาลมีการพัฒนาพนักงานเทศบาลกอนมอบหมายหนาท่ี  
ใหปฏิบัติ  โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 5 ดาน ไดแก ดานความรูท่ัวไป  
ในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติ
สวนตัว และดานคุณธรรม จริยธรรม  นั้น 
 
 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหาร  
งานบุคคลของเทศบาล ขอ 297  เทศบาลตําบลบางปลา จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
(ประจําปงบประมาณ 25๖๑-25๖๓) ข้ึน โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป  
(ประจําปงบประมาณ 25๖๑-25๖๓)  ของเทศบาลตําบลบางปลา และจัดทําใหครอบคลุมถึงบุคลากร 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
 
 
 
        เทศบาลตําบลบางปลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สารบัญ 
 
                                                                                                                                                    

             หนา 

 

สวนท่ี 1  หลักการและเหตุผล       1 
สวนท่ี 2  วัตถุประสงคและเปาหมาย      5 
สวนท่ี 3  หลักสูตรการพัฒนา       5 
สวนท่ี 4  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา    7 
สวนท่ี 5  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา              14 
สวนท่ี 6  การติดตามและประเมินผล      14 
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           สวนที่ 1  

     หลักการและเหตุผล 

 
1.  หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 

1.1 ภาวการณเปล่ียนแปลง 

  ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม ผูนําหรือผูบริหารองคการตาง ๆ  ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ตาง ๆ  โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทํางาน     
เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม ๆ  และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ ซ่ึงนําไปสูแนวคิดการ
พัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ  เพ่ือใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรูท่ีมีอยูภายในองคการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม 
 

1.2  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

           พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
มาตรา 11  ระบุ ดังนี้ 

 “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์” 
 “ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศท่ีมี
ผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง  ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม    จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว ตั้งแตอดีต
จนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติ
ราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรู
เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

  1.  ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 



  2.  ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ
ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
  3.  ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของขาราชการ เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามี
ความสามารถ ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  4.  ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลีย่นความรูซ่ึงกันและกัน 
เพ่ือการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 
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1.3  ประกาศ ก.ท.จ. สมุทรสาคร 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2545 ในหมวด 14  
กิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  สวนท่ี  4  การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ไดกําหนดใหเทศบาล      
มีการพัฒนาพนักงานเทศบาลกอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ  โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ี พัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา 5 ดาน  ดังนี้ 
  1.  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
  2.  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
  3.  ดานการบริหาร 
  4.  ดานคุณสมบัติสวนตัว 
  5.  ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

  เพ่ือใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2545 
ในหมวด 14  กิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล สวนท่ี 4  การพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลบางปลา
จึงไดจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลข้ึน โดยใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาล  และจัดทํา
ใหครอบคลุมถึงพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลท้ังหมด 
 

1.4  การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จุดแข็ง (Strengths) 
1.  มีเจาหนาท่ีและผูรับผิดชอบในแตละตําแหนง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทัน 
     ตอเหตุการณ 
2.  มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
3.  สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT  
     ใหทันสมัยอยูเสมอ  
4.  มีจํานวนเจาหนาท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
5.  ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาท้ังดาน 

จุดออน (Weaknesses) 
1.  การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาคสวน 
    ราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน 
2.  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังขาดความรูท่ีเปนระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
3.  เจาหนาท่ีมีความตระหนักในหนาท่ีและความรับผิดชอบ  
     ตองานท่ีปฏิบัติคอนขางนอย 
4.  ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหเกิดสิ่งจูงใจ   
     ขวัญและกําลังใจ ท่ีจะทําใหขาราชการและเจาหนาท่ี                       



     วชิาการและดานพัฒนาบุคลากร ทุมเทกําลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน 
โอกาส (Opportunities) 
1.  นโยบายรัฐบาลเอ้ือตอการพัฒนาและการแขงขัน 
2.  กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการ -    
     ปกครองทองถ่ินสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน  
     เทศบาล ดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 
3.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
4.  มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชน  ทําใหเกิด  
     ความรวมมือในการทํางานไดงาย     

ภัยคุกคาม (Threats) 
1.  ระเบียบกฎหมายไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
2.  กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
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1.5  ประเด็นท่ีตองพัฒนา 
  1. ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน 
  2. ควรมีการพัฒนาองคความรูเพ่ือสรางพนักงานเทศบาลใหเปนมืออาชีพ 
  3. บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ 
  4. พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 
  5. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ 
  6. วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม 
  7. พัฒนาการกระจายอํานาจ 
  8. พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 

1.6  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 

รายละเอียด ผูมีหนาท่ีเกี่ยวของ 
1.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร - ผูบริหาร 

- หัวหนาสวนราชการ 
- พนักงานทุกคน 
- นักทรัพยากรบุคคล 

2.  วิเคราะหปญหา  และขอมูลการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร - ผูบริหาร 
- คณะกรรมการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- หัวหนาสวนราชการ 

3.  พิจารณาวาบุคลากรของหนวยงาน หรือสวนราชการภายใน  
จุดใดท่ีตองมีการฝกอบรม  เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางาน 

- ผูบริหาร 
- หัวหนาสวนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

4.  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป  ตอคณะกรรมการ/คณะ
บุคคลท่ีไดรับมอบหมาย 

- ผูบริหาร 
- หัวหนาสวนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

5.  จัดสงบุคคลไปอบรม  และจัดทําเอกสารการฝกอบรมท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา 

- นักทรัพยากรบุคคล 

6.  แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคล - หัวหนาสวนราชการ 



ท่ีไดรับมอบหมา - นักทรัพยากรบุคคล 
7.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาํป 

- นักทรัพยากรบุคคล 

8.  ประเมินผล - หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
- นักทรัพยากรบุคคล 
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การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลบางปลา 

บุคลากรไมสามารถปฏิบัตงิานไดตาม
มาตรฐาน  และสาํเร็จตามที่กําหนด 

วิเคราะหปญหาใหไดจากการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน  ตลอดจนปญหาที่เกิดข้ึน 

ของหนวยงาน 
เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไมสาํเร็จตามกําหนด 

พิจารณาเปนรายบุคคล  หรือระดับ
หนวยงานภายในเทศบาล พิจารณาความตองการฝกอบรม 

สํารวจความตองการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหนวยงาน 

ขออนุมัติผูบริหาร  เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจาํเปนที่ตองมีการฝกอบรม 
ตามลําดับความจําเปน กอน - หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม 

กาํหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

จดัทาํโครงการฝึกอบรม 

ิ ี ฝึ  

กาํหนดเน้ือหาของการฝึกอบรม 
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สวนท่ี 2 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

 
2.1  วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

 1.  เพ่ือนําความรูท่ีมีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับเทศบาลตําบลบางปลา 
 2.  เพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด  และการพัฒนาตนเอง  
               ใหเกิดข้ึนกับบุคลากรของเทศบาลตําบลบางปลา 
 3.  เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลตําบลบางปลา ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      มากท่ีสุด 
 4.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ินใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  1.  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
  2.  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
  3.  ดานการบริหาร 
  4.  ดานคุณสมบัติสวนตัว 
  5.  ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

2.2   เปาหมายของการพัฒนา 

 ๒.๒.๑  เปาหมายเชิงปริมาณ 
       บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลบางปลา  อันประกอบดวย พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  
และพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัิงานทุกคน 

ดาํเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 



  ๒.2.๒  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
           บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลบางปลาทุกคน  ท่ีไดเขารับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู  
ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
เพ่ือบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 

สวนท่ี 3 
หลักสูตรการพัฒนา 

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ไดกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ี พัฒนาผูใตบังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม และจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา นั้น  ตองพัฒนาท้ัง 5 ดาน ไดแก 

 (1)  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป 
เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสรางของงานนโยบายตาง ๆ เปนตน 
 (2)  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด โดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานดานชาง 
 (3)  ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เชน      
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน 
 (4)  ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก  การชวยเสริมบุคลิกท่ีดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับ 
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บุคคลอ่ืนไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย 
การเสริมสรางสุขภาพอนามัย  เปนตน 

(5)  ดานคุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เชน 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

 จากการวิเคราะหปญหาและความตองการในดานการพัฒนาบุคลากร  รวมท้ังจากการวิเคราะห      
จุดแข็ง จุดออน (SWOT) ของการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลบางปลาแลว  สามารถสรุป
ประเด็นของการพัฒนาบุคลากร  และหลักสูตรการพัฒนาไดดังนี้ 

 ประเด็นท่ีตองพัฒนา 

  1. ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน 
  2. ควรมีการพัฒนาองคความรูเพ่ือสรางพนักงานเทศบาลใหเปนมืออาชีพ 
  3. บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ 
  4. พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 
  5. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ 
  6. วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม 
  7. พัฒนาการกระจายอํานาจ 
  8. พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 

 หลักสูตรการพัฒนา 

  1. สายงานผูบริหาร ประกอบดวยหลักสูตร 



   - หลักสูตรดานการบริหาร 
   - หลักสูตรดานคุณธรรม และจริยธรรม 
  2. สายงานผูปฏิบัต ิ
   - หลักสูตรความรูพ้ืนฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ 
   - หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะแตละตําแหนง 
   - หลักสูตรดานคุณธรรม จรยิธรรม 
  3. สายงานพนักงานจาง 
   - หลักสูตรความรูพ้ืนฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ 
   - หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะแตละตําแหนง 
   - หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม 
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สวนท่ี  4   
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 

(แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล   ประจําปงบประมาณ 25๖๑- 25๖๓) 

1. วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

 เทศบาลตําบลบางปลา เปนหนวยดําเนินการเองหรืออาจดําเนินการรวมกับคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือหนวยงาน
ราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจําเปนและความเหมาะสม ดังนี้ 
 1. การปฐมนิเทศ จะดําเนินการกอนท่ีจะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี กอนการบรรจุเขารับ
ราชการ เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจางท่ีรับการการบรรจุแตงตั้งใหม 
 2. การฝกอบรม อาจดําเนินการโดยเทศบาลตําบลบางปลา หรือโดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสมุทรสาคร สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือสวนราชการอ่ืนตาม
ความเหมาะสม 
 3. การใหทุนการศึกษา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑวาดวยตั้งงบประมาณเพ่ือให
ทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉบับท่ี 5 ขอ 2 วรรคท่ีสี่ “ทุน หมายความวา ทุนการศึกษาท่ี
ไดมาจากงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือการศึกษาหรือพัฒนาองคความรูของผูรับทุนในระดับ
ปริญญาตรีในการศึกษาภาคพิเศษทางรัฐประศาสตร สาขาการปกครองทองถ่ิน หรือหลักสูตรอ่ืนกับ
สถาบันการศึกษาท่ีมีขอตกลงกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สําหรับปริญญาโท 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใหทุนการศึกษาแกผูรับทุนเพ่ือศึกษากับสถาบันการศึกษาใดของรัฐใน
หลักสูตรตางๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด  และตามหนังสือ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1829  ลงวันท่ี 15 กันยายน 2552  เรื่อง ซักซอมวิธีการ



ใหทุนการศึกษาและการตั้งงบประมาณเพ่ือใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถตั้งงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือให
ทุนการศึกษาจากฐานรายไดทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีตองนํามาจัดทํางบประมาณตาม
ระเบียบวาดวยวิธีงบประมาณฯ ของปงบประมาณท่ีผานมา รายไดเกิน 20 ลานบาท แตไมเกิน 50 ลานบาท 
ใหตั้งงบประมาณสําหรับเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีไมเกิน 20 คน และปริญญาโทไมเกิน 4 คน” 
 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา อาจดําเนินการโดยเทศบาล ก.ท.จ.สมุทรสาคร  
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 5. การสอนงานการใหคําปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนดวยวิธีท่ีเหมาะสม ทําโดยหัวหนางานหรือหัวหนา
สวนราชการท่ีไดรับมอบหมายทําการสอนงานใหกับผูใตบังคับบัญชา
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2. ระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 
ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลบางปลา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําปงบประมาณ 25๖๐ 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ กลุมเปาหมาย 

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.หลักสูตรความรูพื้นฐานการปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ 

2. การสอนงาน 
3. การฝกอบรม 
4. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  
 

           ตําแหนงสายงานผูปฏบิัติ 
 พนักงานจาง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานที่รับผิดชอบ 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   
 

          ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 

3. หลักสูตรความรูและทกัษะเฉพาะ 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             ตําแหนงสายงานบริหาร 
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 
 พนักงานจาง 
 

4.หลักสูตรดานการบริหาร 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             ตําแหนงสายงานบริหาร 
 
 
 

5. หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลบางปลา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
ประจําปงบประมาณ 25๖๐  (ตอ) 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ กลุมเปาหมาย 

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

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่ม ี
ขอตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย 

- สถาบันการศึกษา   
 

           ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 

7. การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่ม ี
ขอตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย 

- สถาบันการศึกษา              ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลบางปลา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
ประจําปงบประมาณ 25๖๑ 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ กลุมเปาหมาย 

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.หลักสูตรความรูพื้นฐานการปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ 

2. การสอนงาน 
3. การฝกอบรม 
4. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  
 

           ตําแหนงสายงานผูปฏบิัติ 
 พนักงานจาง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานที่รับผิดชอบ 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   
 

          ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 

3. หลักสูตรความรูและทกัษะเฉพาะ 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             ตําแหนงสายงานบริหาร 
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 
 พนักงานจาง 
 

4.หลักสูตรดานการบริหาร 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             ตําแหนงสายงานบริหาร 
 
 
 

5. หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 

             ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 



3. การศึกษาดูงาน 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 พนักงานจาง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลบางปลา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
ประจําปงบประมาณ 25๖๑  (ตอ) 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ กลุมเปาหมาย 

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

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่ม ี
ขอตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย 

- สถาบันการศึกษา   
 

           ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 

7. การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่ม ี
ขอตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย 

- สถาบันการศึกษา              ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลบางปลา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
ประจําปงบประมาณ 25๖๒ 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ กลุมเปาหมาย 

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.หลักสูตรความรูพื้นฐานการปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ 

2. การสอนงาน 
3. การฝกอบรม 
4. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  
 

           ตําแหนงสายงานผูปฏบิัติ 
 พนักงานจาง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานที่รับผิดชอบ 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   
 

          ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 

3. หลักสูตรความรูและทกัษะเฉพาะ 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             ตําแหนงสายงานบริหาร 
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 
 พนักงานจาง 
 

4.หลักสูตรดานการบริหาร 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             ตําแหนงสายงานบริหาร 
 
 



 
5. หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม 1. การฝกอบรม 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 

- 13 - 
 

ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลบางปลา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
ประจําปงบประมาณ 25๖๒  (ตอ) 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ กลุมเปาหมาย 

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

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่ม ี
ขอตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย 

- สถาบันการศึกษา   
 

           ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 

7. การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่ม ี
ขอตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย 

- สถาบันการศึกษา              ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 
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สวนท่ี 5 
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 

(ตามแผนพัฒนาพนกังานเทศบาล ประจําปงบประมาณ 25๖๑-25๖๓) 

 ใชงบประมาณของเทศบาลตําบลบางปลา อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปรากฏใน  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 25๖๑-25๖๓  ดังนี้ 
 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายการคาใชจาย
ในการฝกอบรมและสัมมนา ตั้งจายไว 200,๐๐๐ บาท 
 2.  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการคาใชจายสําหรับการศึกษา  ตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ ว.3137  
ลงวันท่ี 17 กันยายน 2547  เรื่อง หลักเกณฑการต้ังงบประมาณเพ่ือใหทุนการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   ตั้งจายไว  -  บาท  
 3. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายการคาจาย
ในการฝกอบรมและสัมมนา  ตั้งจายไว 150,๐๐๐ บาท 
 4.  แผนงานศึกษา งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
รายการคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา ตั้งจายไว 5๐,๐๐๐ บาท  และแผนงานการศึกษา (กอนวัยเรียน
และประถมศึกษา) รายการคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา ตั้งจายไว 10๐,๐๐๐ บาท 
 5. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน หมวด คาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ รายการคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา  ตั้งจายไว 5๐,๐๐๐ บาท  และแผนงานเคหะ  งานไฟฟา
ถนน  ต้ังจายไว  50,000  บาท 
 ๖. แผนงานการรักษาความสงบภายใน หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายการคาใชจายในการ
ฝกอบรมและสัมมนา ตั้งจายไว  6๐,๐๐๐ บาท 
 ๗. แผนงานสาธารณสุข หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายการคาใชจายในการฝกอบรมและ
สัมมนา  ตั้งจายไว 130,๐๐๐ บาท 
 8.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  รายการ
คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา  ตั้งจายไว  30,000  บาท 
 

สวนท่ี  6 
การติดตามประเมินผล 

1.  องคกรติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
                ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ของเทศบาลตําบล 
บางปลา  ประกอบดวย 
  1.  นายกเทศมนตรี          ประธานกรรมการ 
  2.  ปลัดเทศบาล                   กรรมการ 
  3.  รองปลัดเทศบาล                กรรมการ 
  4.  ผูอํานวยการกองชาง                         กรรมการ 
  5.  ผูอํานวยการกองคลัง                                   กรรมการ 
  6.  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม             กรรมการ 
  7.  ผูอํานวยการกองการศึกษา        กรรมการ 
  8.  นักทรัพยากรบุคคล                   กรรมการ/เลขานุการ 



 ใหคณะกรรมการ มีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงานเทศบาล  กําหนด
วิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  อยางนอยปละ 1 ครั้ง  แลวเสนอผล    
การติดตามประเมินผลตอนายกเทศมนตรีตําบลบางปลาทราบ 
     ---------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
(2) 

 
 

 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

เทศบาลตําบลบางปลา 
 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลบางปลา 
เรื่อง  คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง 

พ.ศ. 2560 

 
 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ลงวันท่ี  2  พฤศจิกายน  2558  
เพ่ือใหขาราชการ  พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยึดถือเปนหลักการ  แนวทางปฏิบัติ  
และเปนเครื่องกํากับ  ความประพฤติของตน  นั้น 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  13  ประกอบมาตรา  23  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  ในการประชุมครั้งท่ี  
6/2558  เม่ือวันท่ี  25  มิถุนายน  2558  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร  ในการ
ประชุมครั้งท่ี  10/2558  เม่ือวันท่ี  15  ตุลาคม  2558  เห็นชอบใหกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  เพ่ือยึดเปนหลักการ  แนวทางปฏิบัติและ
เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล  จึงออก
ประกาศเทศบาลตําบลบางปลา  ดังนี้ 

  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางของเทศบาล  มีหนาท่ีดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 

 1.  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  สุจริต  และรับผิดชอบ 
 3.  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชนทับซอน 
 4.  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
 5.  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
 6.  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 7.  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปรงใส  และตรวจสอบได 
 8.  การยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 9.  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 ท้ังนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 

                       ประกาศ   ณ  วันท่ี  1  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 

 



                   
        
       (นายชาตรี    โพธิ์อบ) 
                                                               นายกเทศมนตรีตําบลบางปลา 
 

 

 

 

คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง 
ของเทศบาลตําบลบางปลา  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

พ.ศ. 2560 
 

 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ลงวันท่ี  2  พฤศจิกายน  2558  
เพ่ือใหขาราชการ  พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยึดถือเปนหลักการ  แนวทางปฏิบัติ  
และเปนเครื่องกํากับ  ความประพฤติของตน  นั้น 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  13  ประกอบมาตรา  23  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  ในการประชุมครั้งท่ี  
6/2558  เม่ือวันท่ี  25  มิถุนายน  2558  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร  ในการ
ประชุมครั้งท่ี  10/2558  เม่ือวันท่ี  15  ตุลาคม  2558  เห็นชอบใหกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  เพ่ือยึดเปนหลักการ  แนวทางปฏิบัติและ
เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล  จึงออก
ประกาศเทศบาลตําบลบางปลา  ดังนี้ 

  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางของเทศบาล  มีหนาท่ีดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี ้

 1.  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  สุจริต  และรับผิดชอบ 
 3.  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชนทับซอน 
 4.  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
 5.  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
 6.  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 7.  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปรงใส  และตรวจสอบได 
 8.  การยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 9.  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 ท้ังนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 



ขอ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้ 
“คุณธรรมจริยธรรม” หมายถึง  คุณธรรมจริยธรรมของขาราชการของเทศบาลตําบล

บางปลา 
“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ  

ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน  
รวมถึงพนักงานจาง  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบล
บางปลา 
  ขอ 2 ใหนายกเทศมนตรีตําบลบางปลารักษาการประกาศนี้ 

หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

สวนท่ี 1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับขาราชการ  ของเทศบาลตําบลบางปลา 
 

ขอ 3 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาทุกคน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี้ 

(1)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(2)  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3)  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  และรับผิดชอบ 
(4)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมี       
    ผลประโยชนทับซอน 
(5)  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(6)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
(7)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 
(8)  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
(9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกัน

พัฒนาชุมชนใหนาอยู คู คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่ งแวดลอมใหสอดคลอง
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 
 

สวนท่ี 2 

จรรยาวิชาชีพขององคกร 
 

ขอ 4  ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองจงรักภักดีตอชาติ   ศาสนาและ
พระมหากษัตริย 

ขอ 5 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลา ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 



ขอ 6 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี  
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

ขอ 7  ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ    
เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 

ขอ 8  ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ
ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

ขอ 9 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

 
ขอ 10 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ  เรียบรอยมี

อัธยาศัย 
ขอ 11 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี

การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและไดรับอนุญาต
จากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 

ขอ 12 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองรักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวาง
ผูรวมงาน  พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 

ขอ 13 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหา
ประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม  ตลอดจนไม
รับของขวัญ  ของกํานัล  หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน  หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ  เพ่ือประโยชนตางๆ อัน
อาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 

ขอ 14 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนดวยความสุภาพ   มีน้ําใจ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
รวมงาน  และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 

 

                             สวนท่ี 3 
จรรยาวิชาชีพ (ถามี) 

 

ขอ 15  ใหขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอง
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ  พุทธศักราช 
2548  ขอ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 และ 22  ดังนี้ 

(1)  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
และแบบแผนพฤตกิรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

(2)  ผูประกอบวิชีพทางการศึกษา  ตองมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองตามดาน
วิชาชีพ  บุคลิกภาพ  และวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยูเสมอ 

(3)  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองรัก  ศรัทธา  ซ่ือสัตยสุจริต  รับผิดชอบ
ตอวิชาชีพ  และเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพ 

(4)  ผูประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา  ตองรัก  เมตตา  เอาใจใส  ชวยเหลือ  
สงเสริมใหกําลังใจแกศิษย  และผูรับบริการตามบทบาทหนาท่ีโดยเสมอหนา 

(5)  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู  ทักษะ  และ
นิสัยท่ีถูกตองดีงามแกศิษย    และผูรับบริการ  ตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 



(6)  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี     
ท้ังทางกาย  วาจา  และใจ 

(7)  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญ
ทางกาย  สติปญญา  จิตใจ  อารมณ  และสังคมของศิษย  และผูรับบริการ 

(8)  ผูประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา  ตองใหบริการดวยความจริงใจและ   
เสมอภาค  โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ 

 
(9)  ผูประกอบการวิชีพทางการศึกษา  พึงชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอยาง

สรางสรรค  โดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม  สรางความสามัคคีในหมูคณะ 
(10) ผูประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา  พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการ

อนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญา  สิ่งแวดลอม  รักษาผลประโยชน
ของสวนรวม  และยดึม่ัน  ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

หมวด 3 

กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

สวนท่ี 1 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

ขอ 16 ใหสํานักปลัดเทศบาลมีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(1) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 

(2) สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลให
นายกเทศมนตรีตําบลบางปลา  กรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการ
ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลบางปลา  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได 

(3) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวานายกเทศมนตรีตําบลบางปลา  
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร  อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผาน 
นายกเทศมนตีตําบลบางปลา  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 

(4) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหถูก
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง  โยกยาย  เลื่อนข้ันเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(6) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้หรือตามท่ีคณะกรรมการ

จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ท้ังนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด 

ขอ 17 ใหนายกเทศมนตรีตําบลบางปลาแตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน  เพ่ือควบคุม  
กํากับ  ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย  
(1) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 



(2) กรรมการจากขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร  เลือกกันเองให
เหลือสองคน 

(3) กรรมการ  ซ่ึงเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในเทศบาล
ตําบลบางปลาท่ีไดรับเลือกต้ังจากขาราชการ  พนักงานจาง  และลูกจางของเทศบาลตําบลบางปลานั้น  
จํานวนสองคน 

(4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ใหกรรมการตาม (1) - (3)  รวมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกใหเหลือสองคน 

ใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจ
แตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 

 

 

ขอ 18 คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
(1) ควบคุม  กํากับ  สงเสริม  และใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(2) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา  หรือในกรณีท่ีมี           
การอุทธรณ  การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผู ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย             
มีอํานาจหนาท่ี  ขอใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืนของรัฐ  หรือหางหุนสวน 
บริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให
ถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(4) เรียกผูถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง  หรือใหถอยคํา  
หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้            
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับ
แตวันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 

(6) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(7) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(8) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดิน มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองมาใชบังคับ 

สวนท่ี 2 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

ขอ 19 กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหนายกเทศมนตีรีตําบลบางปลา เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 



ขอ 20 การ ดํา เนินการตามขอ 19  ให ผู รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแต ง ต้ั ง
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ 21 การประพฤตปิฏิบัตฝิาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ 

 

ตําแหนง  ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอม
แหงกรณีผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ขอ 22 หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ 20 แลว  ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 19  สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวา
เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตาม 
ขอ 19  สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ 25  แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย 

ขอ 23 การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ 19 ขอ 20 
และขอ 22  ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย  และการรักษาวินัย    
และการดําเนินการทางวินัย ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ 24 การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ 22 ใหดําเนินการตามนั้น เวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

 

หมวด 4 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 

ขอ 25 การประพฤติปฏิบตัิฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตอง  หรือ
ตักเตือน  หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง  การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง  การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

ขอ 26 เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ 22 แลว  
ใหเทศบาลตําบลบางปลาดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 

ขอ 27 ผูถูกลงโทษตามขอ 25  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม
ของเทศบาลตําบลบางปลาภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 

 ผู ถูกลงโทษตามขอ 18 (2) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ขอ 28 เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ 29 จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน  ซ่ึงเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป 
 

 



 



 

ภาคผนวก 
(3) 

 

 

                      

รางประกาศโครงสรางสวนราชการ 
ของเทศบาลตําบลบางปลา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

 

 

คําสั่งเทศบาลตําบลบางปลา 
ท่ี  293/ ๒๕60 

   เรื่อง     แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป   ประจําปงบประมาณ ๒๕61 - ๒๕63 
                                                          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  ดวยแผนอัตรากําลัง  3  ป  (รอบปงบประมาณ 2561 - 2563)  ของเทศบาลตําบลบาง
ปลาจะสิ้นสุดลงในวันท่ี  30  กันยายน  2560  จึงตองดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป               
รอบปงบประมาณ  2561 - 2563  ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2560  ตอไป    

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑5  และมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สมุทรสาคร  เรื่อง  หลักเกณฑและเ ง่ือนไขเ ก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวัน ท่ี                  
๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  (รวมถึงฉบับท่ีไดแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน)  หมวด  ๒  การกําหนดจํานวน
ตําแหนงและอัตราตําแหนง  ขอ  ๑๔  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร      
เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  หมวด  ๓  การจัดทํา
กรอบอัตรากําลังพนักงานจาง  ขอ  ๑๒  จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําป
งบประมาณ  ๒๕61 - ๒๕63  ของเทศบาลตําบลบางปลา  ประกอบดวย 

 1.  นายชาตรี โพธิ์อบ นายกเทศมนตรีตําบลบางปลา ประธานกรรมการ 
2.  นายวรกฤช นิ่งนอย ปลัดเทศบาล กรรมการ  
 (นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง) 
3.  นางพรเพ็ญ อยูบํารุง รองปลัดเทศบาล กรรมการ 
  รักษาการณแทนผูอํานวยการกองการศึกษา 
  (นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง) 
4.  นายอภิชาติ          พงษพันธุ ผูอํานวยการกองชาง  กรรมการ 
 (อํานวยการทองถ่ิน  ระดับกลาง) 
5.  นางสมปอง          บัวเกิด ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ  
 (อํานวยการทองถ่ิน  ระดับกลาง) 
๖.  นางสาวกัญญวรา รัตนะมะสะ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ 
  (อํานวยการทองถ่ิน  ระดับตน) 
7.  นายมนัส          โพธิ์เทศ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการ   
 (อํานวยการทองถ่ิน  ระดับตน)  
8.  นายธน ู ภูวาดเขียน หัวหนาฝายอํานวยการ กรรมการ 
  (อํานวยการทองถ่ิน  ระดับตน) 
9.  นายชยุต      ธนพรชูชวง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    กรรมการและ 

   เลขานุการ 
10.  นายจกัรพันธ เจริญรักษ ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล ผูชวยเลขานุการ 

-/โดยใหคณะกรรมการ... 
 



-  ๒  - 
 

โดยใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง  โดยคํานึงถึงภารกิจ  อํานาจหนาท่ี
ตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
กฎหมายวาดวยเทศบาล  ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณของ         
สวนราชการตางๆในเทศบาล  ตลอดท้ังภาระคาใชจายของเทศบาลท่ีจะตองจายในดานบุคคลและการจัดสรร
เงินงบประมาณของเทศบาล  โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังของเทศบาล  ในระยะเวลา  ๓  ป  ประจําป-
งบประมาณ  2561 - 2563  และแผนอัตรากําลังดังกลาวอยางนอยจะตองประกอบดวยสาระสําคัญ  ดังนี้ 
  (๑)  บทศึกษาวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจความรับผิดชอบของเทศบาลในชวงระยะเวลา  ๓  ป 
  (๒)  บทศึกษาวิเคราะหความตองการดานกําลังคนท้ังหมดของเทศบาลในชวงระยะเวลา 
๓  ป  วาตองการกําลังคนประเภทใด  ระดับใด  จํานวนเทาใด  จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีอยูใน
อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (๓)  บทศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบันและกําลังคนท่ีขาดอยู  
และตองการเพ่ิมข้ึน  อัตราความตองการกําลังคนเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากการขยายงานหรือไดรับมอบหมายเพ่ิมข้ึน  
อัตราการสูญเสียกําลังคนในแตละป 
  (๔)  บทศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน  เปนการวางแผนเพ่ือใหมีการใชกําลังคน
ท่ีมีสูงสุด  โดยสํารวจและประเมินความรูความสามารถของกําลังคนท่ีมีอยู  การพัฒนาหรือฝกอบรมกําลังคนท่ี
มีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  และใชกําลังคนท่ีมีอยูใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละคน 
  (๕)  การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการ  การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละสวน
ราชการ  การแบงงานภายในสวนราชการ  การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตาง  ๆ โดยมีหลักเกณฑเบื้องตน  ดังนี้ 
        ก)  การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาล  ใหเปนไปตามประกาศ
กําหนดสวนราชการของเทศบาล 
        ข)  การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง  เทศบาลใดจะมีตําแหนงใดอยูในสวน
ราชการใด  มีระดับตําแหนงใดใหเปนไปตามแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ท่ีเทศบาลจัดทําข้ึน  โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
  (๖)  การกําหนดตําแหนงเพ่ิมเติม 
        ก)  เกณฑเบื้องตนสําหรับการกําหนดจํานวนตําแหนงเพ่ิมข้ึนใหม  ใหเทศบาลคํานึงถึง
อํานาจหนาท่ีปริมาณงานของตําแหนงนั้นๆดวย 
        ข)  การกําหนดตําแหนงเพ่ิมข้ึนใหมใหเทศบาลกําหนดเทาท่ีจําเปนจริงๆ  โดยจะตอง
จัดสรรงบประมาณตั้งเปนอัตราเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีเพ่ิมข้ึนใหมดวย 
        ค)  ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนด
ตําแหนงเพ่ิมข้ึนใหม  เวนกรณีการกําหนดตําแหนงในสายงานใหมท่ียังไมไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงานนั้น  ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เสนอใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลพิจารณาให
ความเห็นชอบและจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงกอน 
        ง)  การขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหม  นอกจากจะพิจารณาเหตุผลดานปริมาณและ
คุณภาพของงานแลว  ใหคํานึงถึงจํานวนลูกจางท้ังประจํา  และชั่วคราวท่ีปฏิบัติงานในงานนั้นดวย  ท้ังนี้    
เพ่ือมิใหเกิดปญหาคนลนงาน  และเปนการประหยัดงบประมาณรายจายดานบุคคลของเทศบาล  และของรัฐ
หมวดเงินอุดหนุนดวย 
        จ)  การขออนุมัติกําหนดตําแหนงข้ึนใหมใหพิจารณาถึงความสําคัญ  ความเหมาะสม
และความถูกตองของกรอบตําแหนงในงานนั้นดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ควรจะใหดํารงตําแหนงในงานนั้น
สามารถรับรองความกาวหนาของบุคลากรในงานนั้นได 

-/ฉ)  กอนท่ีเทศบาล... 
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        ฉ)  กอนท่ีเทศบาลจะขออนุมัติกําหนดตําแหนงข้ึนใหม  ใหเทศบาลพิจารณาดําเนินการ
กับตําแหนงท่ีวางและมีความจําเปนนอยเสียกอน  โดยตัดโอนหรือปรับปรุงและตัดโอน  (เกลี่ยตําแหนง)  ไปไว
ในงานท่ีมีความสําคัญและจําเปนเรงดวนมากกวา 
        ช)  การกําหนดตําแหนงใหม  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตองทําการวิเคราะห
ตําแหนงและจําเปนตองใชขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังนั้นจึงขอใหเทศบาลไดใหความสําคัญกับการ
นําเสนอขอมูล 

  ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    สั่ง  ณ  วันท่ี  1  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60 

 
 
 
 
         (นายชาตรี      โพธิ์อบ) 
                                                              นายกเทศมนตรีตําบลบางปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- สําเนาคูฉบับ - 

 

คําสั่งเทศบาลตําบลบางปลา 
ท่ี  293/ ๒๕60 

   เรื่อง     แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป   ประจําปงบประมาณ ๒๕61 - ๒๕63 
                                                          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  ดวยแผนอัตรากําลัง  3  ป  (รอบปงบประมาณ 2561 - 2563)  ของเทศบาลตําบลบาง
ปลาจะสิ้นสุดลงในวันท่ี  30  กันยายน  2560  จึงตองดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป               
รอบปงบประมาณ  2561 - 2563  ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2560  ตอไป    

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑5  และมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สมุทรสาคร  เรื่อง  หลักเกณฑและเ ง่ือนไขเ ก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวัน ท่ี                  
๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  (รวมถึงฉบับท่ีไดแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน)  หมวด  ๒  การกําหนดจํานวน
ตําแหนงและอัตราตําแหนง  ขอ  ๑๔  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร      
เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  หมวด  ๓  การจัดทํา
กรอบอัตรากําลังพนักงานจาง  ขอ  ๑๒  จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําป
งบประมาณ  ๒๕61 - ๒๕63  ของเทศบาลตําบลบางปลา  ประกอบดวย 

 1.  นายชาตรี โพธิ์อบ นายกเทศมนตรีตําบลบางปลา ประธานกรรมการ 
2.  นายวรกฤช นิ่งนอย ปลัดเทศบาล กรรมการ  
 (นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง) 
3.  นางพรเพ็ญ อยูบํารุง รองปลัดเทศบาล กรรมการ 
  รักษาการณแทนผูอํานวยการกองการศึกษา 
  (นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง) 
4.  นายอภิชาติ          พงษพันธุ ผูอํานวยการกองชาง  กรรมการ 
 (อํานวยการทองถ่ิน  ระดับกลาง) 
5.  นางสมปอง          บัวเกิด ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ  
 (อํานวยการทองถ่ิน  ระดับกลาง) 
๖.  นางสาวกัญญวรา รัตนะมะสะ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ 
  (อํานวยการทองถ่ิน  ระดับตน) 
7.  นายมนัส          โพธิ์เทศ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการ   
 (อํานวยการทองถ่ิน  ระดับตน)  
8.  นายธน ู ภูวาดเขียน หัวหนาฝายอํานวยการ กรรมการ 
  (อํานวยการทองถ่ิน  ระดับตน) 
9.  นายชยุต      ธนพรชูชวง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    กรรมการและ 

   เลขานุการ 
10.  นายจกัรพันธ เจริญรักษ ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล ผูชวยเลขานุการ 

 
-/โดยใหคณะกรรมการ... 
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โดยใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง  โดยคํานึงถึงภารกิจ  อํานาจหนาท่ี
ตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
กฎหมายวาดวยเทศบาล  ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณของ         
สวนราชการตางๆในเทศบาล  ตลอดท้ังภาระคาใชจายของเทศบาลท่ีจะตองจายในดานบุคคลและการจัดสรร
เงินงบประมาณของเทศบาล  โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังของเทศบาล  ในระยะเวลา  ๓  ป  ประจําป-
งบประมาณ  2561 - 2563  และแผนอัตรากําลังดังกลาวอยางนอยจะตองประกอบดวยสาระสําคัญ  ดังนี้ 
  (๑)  บทศึกษาวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจความรับผิดชอบของเทศบาลในชวงระยะเวลา  ๓  ป 
  (๒)  บทศึกษาวิเคราะหความตองการดานกําลังคนท้ังหมดของเทศบาลในชวงระยะเวลา 
๓  ป  วาตองการกําลังคนประเภทใด  ระดับใด  จํานวนเทาใด  จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีอยูใน
อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (๓)  บทศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบันและกําลังคนท่ีขาดอยู  
และตองการเพ่ิมข้ึน  อัตราความตองการกําลังคนเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากการขยายงานหรือไดรับมอบหมายเพ่ิมข้ึน  
อัตราการสูญเสียกําลังคนในแตละป 
  (๔)  บทศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน  เปนการวางแผนเพ่ือใหมีการใชกําลังคน
ท่ีมีสูงสุด  โดยสํารวจและประเมินความรูความสามารถของกําลังคนท่ีมีอยู  การพัฒนาหรือฝกอบรมกําลังคนท่ี
มีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  และใชกําลังคนท่ีมีอยูใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละคน 
  (๕)  การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการ  การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละสวน
ราชการ  การแบงงานภายในสวนราชการ  การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตาง  ๆ โดยมีหลักเกณฑเบื้องตน  ดังนี้ 
        ก)  การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาล  ใหเปนไปตามประกาศ
กําหนดสวนราชการของเทศบาล 
        ข)  การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง  เทศบาลใดจะมีตําแหนงใดอยูในสวน
ราชการใด  มีระดับตําแหนงใดใหเปนไปตามแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ท่ีเทศบาลจัดทําข้ึน  โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
  (๖)  การกําหนดตําแหนงเพ่ิมเติม 
        ก)  เกณฑเบื้องตนสําหรับการกําหนดจํานวนตําแหนงเพ่ิมข้ึนใหม  ใหเทศบาลคํานึงถึง
อํานาจหนาท่ีปริมาณงานของตําแหนงนั้นๆดวย 
        ข)  การกําหนดตําแหนงเพ่ิมข้ึนใหมใหเทศบาลกําหนดเทาท่ีจําเปนจริงๆ  โดยจะตอง
จัดสรรงบประมาณตั้งเปนอัตราเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีเพ่ิมข้ึนใหมดวย 
        ค)  ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนด
ตําแหนงเพ่ิมข้ึนใหม  เวนกรณีการกําหนดตําแหนงในสายงานใหมท่ียังไมไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงานนั้น  ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เสนอใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลพิจารณาให
ความเห็นชอบและจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงกอน 
        ง)  การขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหม  นอกจากจะพิจารณาเหตุผลดานปริมาณและ
คุณภาพของงานแลว  ใหคํานึงถึงจํานวนลูกจางท้ังประจํา  และชั่วคราวท่ีปฏิบัติงานในงานนั้นดวย  ท้ังนี้    
เพ่ือมิใหเกิดปญหาคนลนงาน  และเปนการประหยัดงบประมาณรายจายดานบุคคลของเทศบาล  และของรัฐ
หมวดเงินอุดหนุนดวย 
        จ)  การขออนุมัติกําหนดตําแหนงข้ึนใหมใหพิจารณาถึงความสําคัญ  ความเหมาะสม
และความถูกตองของกรอบตําแหนงในงานนั้นดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ควรจะใหดํารงตําแหนงในงานนั้น
สามารถรับรองความกาวหนาของบุคลากรในงานนั้นได 

-/ฉ)  กอนท่ีเทศบาล... 
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        ฉ)  กอนท่ีเทศบาลจะขออนุมัติกําหนดตําแหนงข้ึนใหม  ใหเทศบาลพิจารณาดําเนินการ
กับตําแหนงท่ีวางและมีความจําเปนนอยเสียกอน  โดยตัดโอนหรือปรับปรุงและตัดโอน  (เกลี่ยตําแหนง)  ไปไว
ในงานท่ีมีความสําคัญและจําเปนเรงดวนมากกวา 
        ช)  การกําหนดตําแหนงใหม  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตองทําการวิเคราะห
ตําแหนงและจําเปนตองใชขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังนั้นจึงขอใหเทศบาลไดใหความสําคัญกับการ
นําเสนอขอมูล 

  ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    สั่ง  ณ  วันท่ี  1  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60 

 
 
 
 
         (นายชาตรี      โพธิ์อบ) 

                                                              นายกเทศมนตรีตําบลบางปลา 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ    สํานักปลัดเทศบาล  ฝายอํานวยการ  งานการเจาหนาท่ี  โทร  034-468061                       .  

ท่ี  สค  52301/-          วันท่ี           1  สิงหาคม  2560                              . 

เรื่อง   ขอเชิญเขารวมประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป 

เรียน   คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป 

  เรื่องเดิม 
ตามท่ีเทศบาลตําบลบางปลา  ไดมีคําสั่งท่ี  293/ 2560  ลงวันท่ี  1  สิงหาคม  2560  แตงตั้งคณะ

กกรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป  ประจําปงบประมาณ  2561 - 2563  นั้น 

ขอเท็จจริง 
งานการเจาหนาท่ี  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล  จึงขอเชิญคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง

เขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป  ประจําปงบประมาณ  2561 - 2563  ในวันท่ี  7  สิงหาคม  
2560  เวลา  10.00 น.  ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลบางปลา  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 
  เห็นควรเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป  ประจําปงบประมาณ  2561 - 2563  ตอไป
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 
 
 
               (นายชยุต  ธนพรชูชวง) 
                     ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 



 

 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  ของเทศบาลตําบลบางปลา 
ประจําปงบประมาณ  ๒๕61 – ๒๕63 

วันจันทรท่ี   7   สิงหาคม   ๒๕60     เวลา   ๑๐.๐๐   น. 
ณ   หองประชุมเทศบาลตําบลบางปลา 

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
มติท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

-  การกําหนดอัตรากําลังพนักงานเทศบาล สําหรับแผนอัตรากําลัง ๓ ป  
ประจําปงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕63 

-  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจําปงบประมาณ ๒๕61 - ๒๕63 
มติท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีลงชื่อผูเขารวมประชมุจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓  ป  ของเทศบาลตําบลบางปลา  
ประจําปงบประมาณ  ๒๕61 - ๒๕63 

วันจันทรท่ี   7   สิงหาคม   ๒๕60     เวลา   ๑๐.๐๐   น. 
ณ   หองประชุมเทศบาลตําบลบางปลา 

 

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายชาตรี โพธิ์อบ นายกเทศมนตรี  ประธานฯ 

2. นายวรกฤช นิ่งนอย ปลัดเทศบาล 
 

กรรมการ 

3. นางพรเพ็ญ อยูบํารุง 

รองปลัดเทศบาล 
รักษาการณแทน
ผูอํานวยการกอง

การศึกษา 

 

กรรมการ 

4. นายอภิชาติ พงษพันธุ ผูอํานวยการกองชาง 
 

กรรมการ 

5. นางสมปอง บัวเกิด ผูอํานวยการกองคลัง 
 

กรรมการ 

๖. น.ส.กัญญวรา รัตนะมะสะ 
ผูอํานวยการกอง

สาธารณสุขฯ 
 

กรรมการ 

7. นายมนัส โพธิ์เทศ 
หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
กรรมการ 

8. นายธน ู ภูวาดเขียน หัวหนาฝายอํานวยการ 
 

กรรมการ 

9. นายชยุต ธนพรชูชวง 
นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ 
 กรรมการและ 

เลขานุการ 

10. นายจักรพันธ เจริญรักษ 
ผูชวยนักทรัพยากร

บุคคล 
 

ผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
                              คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป   

ประจําปงบประมาณ ๒๕61-๒๕63 
ครั้งท่ี  ๑/๒๕60 

วันจันทรท่ี  7  สิงหาคม  ๒๕60  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลบางปลา 

**************************** 
 รายช่ือผูเขาประชุม 
 1.  นายชาตรี        โพธิ์อบ  นายกเทศมนตรีตําบลบางปลา  ประธานกรรมการ  

2.  นายวรกฤช   นิ่งนอย  ปลัดเทศบาล    กรรมการ 
3.  นายมนัส โพธิ์เทศ  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  กรรมการ 
4.  นายอภิชาติ   พงษพันธุ  ผูอํานวยการกองชาง   กรรมการ  
5.  นางสมปอง บัวเกิด  ผูอํานวยการกองคลัง   กรรมการ 
6.  นางสาวกัญญวรา   รัตนะมะสะ หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข  กรรมการ 
    (รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสาธารณสุข 
    และส่ิงแวดลอม) 
7.  นางพรเพ็ญ   อยูบํารุง  รองปลัดเทศบาล    กรรมการ 
    (รักษาการณแทนผูอํานวยการกองการศึกษา) 
8.  นายธนู   ภูวาดเขียน หัวหนาฝายอํานวยการ   กรรมการ 

9. นายชยุต   ธนพรชูชวง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการและ  
         เลขานุการ 
10.  นายจักรพันธ เจริญรักษ  ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
    ไมมี 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
เม่ือคณะกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ปลัดเทศบาล  ประธานในท่ี

ประชุมไดกลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทํา 
แผนอัตรากําลัง  3  ป  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายชาตรี  โพธิ์อบ   ตามท่ีเทศบาลตําบลบางปลา  ไดมีคําสั่งท่ี  293/๒๕60  ลงวันท่ี   
ประธานฯ 1  สิงหาคม ๒๕60  แตงตั้งทานเปนคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  

ประจําปงบประมาณ  ๒๕61 - ๒๕63  ซ่ึงไดมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงให
คณะกรรมการทุกทานทราบแลว  ในการนี้จึงไดเชิญทุกทานมาประชุมเพ่ือพิจารณา
จัดทําแผนอัตรากําลังพรอมกัน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   การกําหนดอัตรากําลังพนักงานเทศบาล สําหรับแผนอัตรากําลัง ๓ ป  ประจําป 

งบประมาณ ๒๕61 - ๒๕63 
นายชาตรี  โพธิ์อบ  เนื่องดวยแผนอัตรากําลัง 3 ป พ.ศ.2558 - 2560  ของทุกองคกรปกครอง 

-/ประธานฯ... 



- ๒ - 
 
ประธานฯ สวนทองถ่ินจะสิ้นสุดลงในวันท่ี  30  กันยายน  2560  และจะตองจัดทําแผน

อัตรากําลัง  3 ป  รอบปงบประมาณ  2561 - 2563  เพ่ือประกาศใหมีผล     
ใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2560  ซ่ึงเทศบาลฯ ตองจัดทําใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕7  เพ่ือประกอบการพิจารณาของ  
ก.ท.จ.สมุทรสาคร ตอไปสําหรับรายละเอียดขอเชิญฝายปลัดเทศบาลชี้แจง 

นายวรกฤช  นิ่งนอย   การจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล  เปนไปตามประกาศ 
กรรมการ  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร  ลงวันท่ี  11  พฤศจิกายน  

2545     เรื่อง  หลักเกณฑแลเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
หมวด  2  ขอ  14  ขอ  15  ขอ  15  ขอ  17  และขอ  18  โดยในการกําหนด
ตําแหนงใด  ในสวนราชการใด  จํานวนเทาใด  ใหคํานึงถึงภารกิจ  อํานาจหนาท่ี  
ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  ปริมาณ
งาน  แตท้ังนี้      ใหคํานึงภาระคาใชจายดานบุคคลดวย  ซ่ึงตองไมเกินรอยละ  ๔๐  
ของงบประมาณรายจายประจําปตามขอ  ๓๕  ของพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคล  สวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๒  ดวย  ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง
ครั้งนี้ขอใหคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังพิจารณาจากแผนอัตรากําลังรอบ
ท่ีผานมาวาควรปรับปรุงไปในทางใด  ขอเชิญคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง
แตละทานเสนอครับ 

 นางพรเพ็ญ  อยูบํารุง   สําหรับกองการศึกษาเห็นควรใชกรอบอัตรากําลังตามโครงสรางตามแผน 
กรรมการ อัตรากําลังเดิมคะ 

 นายมนัส  โพธิ์เทศ   ในสวนของสํานักปลัดเทศบาลขอเสนอกําหนดเพ่ิม  พนักงานจางท่ัวไป     
 กรรมการ  ตําแหนง  พนักงานดับเพลิง จํานวน  6  อัตราไมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาท่ี 
    ครับ  เหตุผลคือตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.2550 
           มาตรา  20  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีมีหนาท่ีปองกันและ 
    บรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน  โดยมีผูบริหารทองถ่ินขององคกร 
    ปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน  
    และมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามท่ีไดรับ 
    มอบหมาย 
            ในการปฏิบัติหนาท่ีของผูอํานวยการทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง  ให 
    ผูอํานวยการทองถ่ินมีอํานาจสั่งการควบคุม  และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของ
    เจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
            ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหง
    พ้ืนท่ีนั้นเปนผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน  รับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีในการ 
    ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตนและมีหนาท่ีชวยเหลือ 
    ผูอํานวยการทองถ่ินตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  ขอมูลสภาพท่ัวไปของเทศบาลตําบลบางปลา 

หมูท่ี 
จํานวนประชากร จํานวน 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

4 2,873 2,976 5,849 1,445 

ทะเบียนกลาง - - - - 
รวม 2,873 2,976 5,849 1,445 

       (ขอมูล  ณ เดอืนมีนาคม  2560) 
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    เทศบาลตําบลบางปลามีพ้ืนท่ีประมาณ  5.628  ตารางกิโลเมตร  อยูหางจาก 
    จังหวัดประมาณ  11  กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ีทิศเหนือติดตอกับ  หมูท่ี 1  ตําบลบาน
    เกาะ  ทิศใต ติดตอกับ  หมูท่ี  3  และหมูท่ี 7  ตําบลทาทราย  ทิศตะวันออก  
    ติดตอกับ  หมูท่ี 6  ตําบลนาดีและทิศตะวันตก  ติดตอกับ  แมน้ําทาจีน        มี
    ชุมชุน  6  ชุมชน  มีโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ  42  แหงและสถานประกอบ
    ตางๆ  เชน  อูซอมรถ  รานขายของเกา  รานรับซ้ือ ของเกา  รานสะดวกซ้ือ   
    รานอินเตอรเน็ต  และ  ปจจุบันมีหมูบานจัดสรรเพ่ิมข้ึน ในพ้ืนท่ี 6  หมูบาน  คือ  
    1.บานสวนรังสี  2.บานณัฐยา 3.บานบางปลารุงเรือง  4.16บานลลิล16    5. 
    บานมหานครวิลเลจ  6.บานเดอะมันนี่  มีวัดจํานวน  2   แหง  วัดปาชัยรังสี   
    และวัดบางปลา  พ้ืนท่ีสวนใหญเปนเขตโรงงานอุตสาหกรรมและเปนแหลงชุมชน  
    และเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย  และปญหาขยะตามมา  ประกอบกับเทศบาลตําบล
    บางปลาไดลงนาม  MOU ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของ
    จังหวัดเพราะพ้ืนท่ีของจังหวัดเปนเขตอุตสาหกรรมและแหลงชุมชน  การปองกัน
    และบรรเทาสาธารณภัยตองมีการชวยเหลือและการบูรณาการรวมกันในการ 
    บริการประชาชน 
   อุปกรณเครื่องมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลบางปลา 
   1.  รถยนตดับเพลิง  ขนาด  6,000  ลิตร  จํานวน  1  คัน 
   2.  รถยนตบรรทุกน้ํา  ขนาด  6,000  ลิตร  จํานวน  1  คัน 
   3.  เครื่องสูบน้ํา  ขนาด  8  นิ้ว  จํานวน  2  ตัว 
   4.  เครื่องสูบน้ํา  ขนาด  6  นิ้ว  จํานวน  2  ตัว 
   5.  เครื่องสูบน้ํา  ขนาด  12  นิ้ว  จํานวน  2  ตัว 
   6.  มอเตอรไฟฟา  (ซอยนางเซ๊ียะ) จํานวน  2  ตัว  (ขนาด  14  นิ้ว) 
   7.  มอเตอรไฟฟา  (ซอยวัดปาชัยรังสี) จํานวน  2  ตัว  (ขนาด  14  นิ้ว) 
   8.  มอเตอรไฟฟา  (ซอยใตวัด) จํารวน  1  ตัว  (ขนาด  14  นิ้ว) 
   อัตรากําลังในฝายปองกันและรักษาความสงบ  สํานักปลัดเทศบาล  มีดังนี้ 
   1.  นายจารุพงศ  ปนสุภา  ตําแหนง  หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ 
   2.  ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.)  รายงานอัตราวางให 
      (กสถ.) สอบแขงขัน 
   3.  นายโชคชัย  เข็มตน  ลูกจางประจํา  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต 
   4.  นายกิตติศักดิ์  โกทัณฑ  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต 
    ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตองเฝาระวังและคอยรับเรื่องอัคคีภัย  หรือสาธารณภัยตางๆ  
   ของประชาชนตลอด  24  ชั่วโมง  จึงแบงเวร  เปน  2  เวร  ประกอบกับไมมีพนักงาน 
   ดับเพลิงในการชวยเหลือเจาหนาท่ีในการปองกันและระงับอัคคีภัยหรือสาธารณภัยหาก 
   เกิดเหตุข้ึนขาดกําลังสนับสนุนภารกิจรวมหากมีเหตุเกิดติดตอกับพ้ืนท่ีขางเคียงในกรณีท่ี 
   ตองบูรณาการรวมกันในการใหบริการประชาชน  ปจจุบันตองใหลูกจางประจําของกอง 
   ชางคอยชวยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน  ขาดพนักงานท่ีมีทักษะโดยเฉพาะจึงมี
   ความจําเปนท่ีจะตองกําหนดพนักงานดับเพลิงเพ่ือเปนการสนับสนุนในการปองกันและ 
   ระงับอัคคีภัยหรือสาธารณภัยตางๆในเขตและพ้ืนท่ีขางเคียงหากขอความรวมมือ  จึงเห็น
   ควรกําหนดอัตราเพ่ิมจํานวน  6  อัตรา 
 

    -/นางสมปอง… 
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 นางสมปอง  บัวเกิด   สําหรับกองคลังเห็นควรใชกรอบอัตรากําลังตามโครงสรางตามแผน 
 กรรมการ อัตรากําลังเดิมคะ 
 นายอภิชาติ  พงษพันธุ   สําหรับกองชางเห็นควรใชกรอบอัตรากําลังตามโครงสรางตามแผน 
 กรรมการ อัตรากําลังเดิมครับ 
 น.ส.กัญญวรา  รัตนะมะสะ   สําหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมขอเสนอกําหนดเพ่ิม   
 กรรมการ พนักงานจางท่ัวไป  ตําแหนงพนักงานท่ัวไป  8  อัตรา  คะ  แตแบงเปน  ป  

2562  จํานวน  6  อัตรา  และป  2563  จํานวน  2  อัตรา  คะ  เพ่ือไมให
กระทบภาระคาใชจายมาก  เหตุผลคือ 

    พ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลบางปลาเปนแหลงชุมชนและเขตโรงงานอุตสาหกรรม 
    ประกอบกับมีประชากรเพ่ิมข้ึน  มีหมูบานจัดสรรเพ่ิมข้ึนทําใหมีปญหาขยะ 
    ตามมาประกอบกับปจจุบันกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดรายงานปญหาและ
    อุปสรรคเปนระยะๆ  เพราะหาคนงานท่ีเก็บขยะยากและออกจากงานบอยเพราะ
    เปนงานท่ีหนักเม่ือเทียบกับคาแรงและตองเก็บขยะในเวลากลางคืน  แตเนื่องดวย
    การบริหารงานบุคคลของเทศบาลถูกควบคุมดวยคาใชจายดานการบริหารงาน 
    บุคคลใหเปนไปตามระเบยีบและหนังสือสั่งการในปงบประมาณ  2561  มีกรอบ
    อัตรากําลังของพนักงานเทศบาลวางและอยูในชวงรองขอให กสถ.ดําเนินการ 
    สอบแขงขัน  ทําใหคาใชจายคิดเปนคาเฉลี่ยกลางทําใหรอยละเพ่ิมสูงข้ึนจึงมี 
    ความจําเปนท่ีจะตองกําหนดพนักงานจางท่ัวไปปฏิบัติหนาท่ีเก็บขยะในเขต 
    เทศบาลหรือมีการปรับปรุงกรอบอัตรากําลังอีกครั้งหาก กสถ.  สงคนมาบรรจุ 
    และแตงตั้งตามตําแหนงท่ีวางเพราะจะทําใหคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
    ท่ีคิดเปนรอยละลดลงเพราะไมตองกําหนดคาเฉลี่ยกลางในการคิดเงินเดือนตาม 
    แผนอัตรากําลัง 

ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอยฯ  ประจําปงบประมาณ   2560 
ลําดับท่ี เดือน ปริมาณขยะ (ตัน) เปนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1 ตุลาคม  2559 219.310 131,586  

2 พฤศจิกายน  2559 206.620 123,972  

3 ธันวาคม  2559 203.890 122,334  

4 มกราคม  2560 212.770 127,662  

5 กุมภาพันธ  2560 188.815 113,289  

6 มีนาคม   2560 221.025 132,615  

7 เมษายน  2560 213.185 127911  

8 พฤษภาคม  2560 263.955 158,373  

9 มิถุนายน  2560 236.005 141,603  

10 กรกฎาคม  2560 244.685 146,811  

11 สิงหาคม  2560    

12 กันยายน  2560    

รวมท้ังสิ้น 2,309.26 1,326,156  
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อัตราเฉลีย่/เดือน                             =       198.81       ตัน/เดือน 

          12 
อัตราเฉลี่ย/วัน                                 =          6.54       ตัน/วัน 

         365 
  เปนเงินใชจายเฉลี่ย/เดือน                            =       119,290    บาท/เดือน   
                                     12 
  เปนเงินใชจายเฉลี่ย/วัน                               =       3,921.86       บาท/วัน   
                                   365 
  ขอมูลดานการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบางปลา 

  1.  สถานท่ีท้ิงขยะ      
-บอฝงกลบขยะของหางหุนสวนจํากัด  สมนึกธุรกิจ     
-อัตราคาบริการ      ตันละ  600  บาท 

  2. รถจัดเก็บขยะ         มีจํานวน   2  คัน  รายละเอียดดังนี้.- 
  -รถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย   หมายเลขทะเบียน   81-7977 สค.   
    ขนาดความจุ   3  ลบ.เมตร 
                   จัดซ้ือเม่ือวันท่ี   20  มิถุนายน  2555    ราคา  1,988,000.-บาท 
                   พนักงานขับรถ   จํานวน  1  คน     พนักงานเก็บขน   4   คน(จางเหมา) 

 - รถยนตบรรทุกขยะแบบเททาย   หมายเลขทะเบียน   81- 9744 สค. 
         ขนาดความจุ  6  ลบ.เมตร 
              จัดซ้ือเม่ือวันท่ี   23  กรกฎาคม  2557    ราคา  3,300,000.-บาท 
              พนักงานขับรถ   จํานวน   1  คน      พนักงานเก็บขน   4   คน(จางเหมา) 
 อัตรากําลังในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  มีดังนี้ 
 พนักงานเทศบาล 
 1.  น.ส.กัญญวรา  รัตนะมะสะ  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 2.  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมสาธารณสุข(ปก./ชก.)  รายงานอัตราวางให กสถ.สอบแขงขัน 
 3.  ตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน(ปง./ชง.)  รายงานอัตราวางให กสถ.สอบแขงขัน 
 4.  น.ส.นันทิยา  กลิ่นมาลัย  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 ลูกจางประจํา 
 1.  นายทองหลอ  ตนสําโรง  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต(รถขยะ) 
 2.  นายบุญเจิด  โพธิ์ศรี  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต(รถขยะ) 
 2.  นายพนาไพร  ทับไกร  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต 
 พนักงานจางตามภารกิจ 
 1.  นางภัทริดา  ศรีสุกดี  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
 -ในสวนพนักงานเก็บขยะ(ประจํารถเก็บขยะ)  ไดจางเหมาแรงงาน  และทําใหเกิดปญหาคนออกงานบอยหา
คนยาก  ดังนั้นจึงกําหนดตําแหนงเพ่ิมในป  2562  จํานวน  ๖  อัตรา  และป  2563  จํานวน  ๒  อัตรา 
 -ในสวนพนักงานดูแลรักษาความสะอาด  ไดจางเหมาแรงงาน 
 

-/นายชาตรี... 
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 นายชาตรี  โพธิ์อบ   เม่ือทุกสวนราชการไดขอสรุปแลวขอใหฝายเลขานุการ  ลองคิดคาใชจาย   
 ประธานฯ ดานบุคคลดูกอนวา  คาใชจายจะอยูท่ีเทาไหร และรายไดอยูท่ีเทาไรใหกองคลัง

ชี้แจง 
 นางสมปอง  บัวเกิด   รายไดปงบประมาณ  2560ของเทศบาลฯเราท่ีดูในระบบแลวอยู   
 กรรมการ  71,558,603.65  บาท เพราะราย ไดภาษีนิติกรรมและท่ีดินเขามาเยอะในปนี้  
 นายชยุต  ธนพรชูชวง   ตามท่ีกองคลังไดใหขอมูลมานั้นเม่ือนํามาเขาโปรแกรมระบบคํานวณ   
 กรรมการและเลขาฯ คาใชจายการบริหารงานบุคคลของกรมสงเสริมฯแลวผลก็จะออกมาดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายชาตรี  โพธิ์อบ  คาใชจายในวงเงินตามท่ีฝายเลขานุการเสนอมานาจะลงตัวท่ีสุดแลว 

ประธานฯ  ถาอยางนั้นในปนี้ก็เพ่ิมพนักงานดับเพลิงไป  6  อัตรา  ป  งบ  2562  เพ่ิม 
   พนักงานจางท่ัวของกองสาธารณสุขฯ อีก  6  อัตรา  และปงบประมาณ  2563  
   คอยเพ่ิมอีก  2  อัตรา  กองสาธารณสุขฯ ก็จะมี 8 อัตรา มีคนงานเก็บขยะ 
   ประจํารถเพียงพอตอภารกิจและแกปญหาในการหาคนงานมาประจํารถรถขยะไม
   ทราบวาคณะกรรมการทานใดมีความเห็นเพ่ิมเติมหรือไม   
 

ท่ีประชุม  ท่ีประชุมเห็นชอบ 
-/ภาระคาใชจาย… 
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      ภาระคาใชจายแผนเดิม  ภาระคาใชจายแผนใหม  

ป ๒๕58   ๓4.๗๓% 2561        34.14% 
ป ๒๕๕9 ๓4.๖6% 2562        34.58% 
ป ๒๕60 ๓4.๕6% 2563        ๓4.31%  

 

  โดยเม่ือไดเปรียบเทียบกับจํานวนอัตรากําลังในเทศบาลขางเคียงท่ีมีงบประมาณ
และภาระหนาท่ีใกลเคียงกัน  (Benchmarking)  จะเห็นไดวาการกําหนดกรอบ
อัตรากําลังของเทศบาลตําบลบางปลา จึงมีความเหมาะสมและคุมคาตอภารกิจ
เม่ือเทียบกับการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับในแตละป  ดังนี้ 

 

อปท. 
(ขนาดกลาง) 

กําหนด
สวน

ราชการ 

งบประมาณ
รายจายประจําป

๒๕60 

กรอบอตัรากําลัง (มีคนครอง) หมายเหต ุ
รายไดไมรวมเงิน

อุดหนนุ 

พนักงาน
เทศบาล 

ลูกจาง 
ประจํา 

พนักงา
นจาง 

ทต.บางปลา ๕ 71,558,604 46 10 33 45,061,130.54 

ทต.เกษตรพัฒนา ๕ 49,985,340 21 8 25 42,505,710.82 

 
นายชาตรี  โพธิ์อบ   เม่ือไดขอสรุปตามท่ีฝายเลขานุการไดชี้แจงรายละเอียดแลว  มีคณะ
ประธานฯ  กรรมการทานใดประสงคจะเสนอสิ่งใดเพ่ิมเติมหรือไม 

 มติท่ีประชุม   รับทราบและเห็นชอบในรายละเอียดท่ีฝายเลขานุการไดสรุปตอท่ีประชุม 
นายชาตรี  โพธิ์อบ  เม่ือคณะกรรมการทุกทานใหความเห็นชอบตามรายละเอียดดังกลาวแลว 
ประธานฯ  ก็ขอใหฝายเลขานุการไปพิจารณาจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 

25๖๑-256๓  มาใหถูกตองเรียบรอย  และใหดําเนินการอยางเร็วท่ีสุด       
เพ่ือนําเสนอเขาท่ีประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดพิจารณาตอไป 

 

 ฝายเลขานุการ   รับทราบ 
    แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจําปงบประมาณ ๒๕61 - ๒๕63 
 นายวรกฤช  นิ่งนอย   การจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล  จะตองมีการจัดทําแผนพัฒนา 
 กรรมการ  พนักงานเทศบาลแนบไปพรอมแผนอัตรากําลังดวย  ดังนั้นจึงขอใหคณะกรรมการ

ชวยกันพิจารณาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๓  โดยพิจารณาจาก  แผนพัฒนาพนักงานรอบท่ีผานมาวาควรปรับปรุงไปใน
แนวทางใดบาง เชิญครับ 

 นางพรเพ็ญ  อยูบํารุง   สําหรับของกองการศึกษาเห็นวาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลรอบท่ี 
 กรรมการ ผานมายังใชไดดีคะ 
 นายมนัส  โพธิ์เทศ   ในสวนของสํานักปลัดเทศบาลเห็นวา  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 กรรมการ รอบท่ีผานมายังใชไดดีครับ 
 นางสมปอง  บัวเกิด   สําหรับกองคลังเห็นวาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลรอบท่ีผานมา 
 กรรมการ ยังใชไดดีเหมือนกันคะ 
 นายอภิชาติ  พงษพันธุ   ในสวนของกองชางเห็นวา  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลรอบท่ีผาน 
 กรรมการ มายังใชไดดีครับ 
  
 

-/น.ส.กัญญวรา... 
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 น.ส.กัญญวรา  รัตนะมะสะ   สําหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเห็นวาแผนพัฒนาพนักงาน 
 กรรมการ เทศบาลรอบท่ีผานมายังใชไดดีเหมือนกันคะ 
 นายชาตรี  โพธิ์อบ มีคณะกรรมการทานใดมีความเห็นตางไปจากนี้บางครับ 
 ประธานฯ 
 มติท่ีประชุม   รับทราบและเห็นชอบแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลรอบท่ีผานมา  

ประกาศใชเปน  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องอ่ืน ๆ     (ถามี) 
นายชาตรี  โพธิ์อบ  ไมทราบวาคณะกรรมการทานใด  มีเรื่องใดจะเสนอเขาท่ีประชุมอีก  
ประธานฯ  หรือไม 
 

ท่ีประชุม   ไมมี 
 

นายชาตรี  โพธิ์อบ  เม่ือไมมี  ขาพเจาขอปดการประชุม  ณ  บัดนี้ 
ประธานฯ 
ปดการประชุมเวลา ๑2.00 น. 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผูจดรายงานการประชุม 
                 (นายชยุต    ธรพรชูชวง) 
                       กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายชาตรี    โพธิ์อบ) 
                      ประธานคณะกรรมการ   
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