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ค าน า 
 

  การจัดท าแผนอััรราก าัั 3 3ี 3ขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 3  ัาเภัสัอี่ารั 3จั หวัดเชีย ใหม่33มี
วัรถุีระส ค์เพ่ืัอ าไีใช้เี็อเครื่ั มืัใอการวา แผนอการใช้ััรราก าัั คอ3พัฒอาก าัั คอใอเทศบาัร าบับ้าอกัา 3ให้
สามารถด าเอิอการรามภารกิจขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 3ได้ส าเร็จรามวัรถุีระส ค์3เี็อไีัย่า มีีระสิทธิภาพ3แผัะ
ีระสิทธินั 
 

  การจัดท าแผนอััรราก าัั 3 3ี 3ท าให้เทศบาัร าบับ้าอกัา 3สามารถคาดคะเอได้ว่าใอัอาครใอช่ว 
ระยะเวัา3 3ี ข้า หอ้า3จะมีการใช้ััรราก าัั ข้าราชการ3พอัก าอส่วอท้ั ถิ่อ3แผัะัูกจ้า ร าแผหอ่ ใด3จ าอวอเท่าใด3จึ 
จะเหมาะสมกับีริมาณ าอ3แผัะภารกิจขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 3ัีกทั้ เี็อการก าหอดทิศทา แผัะเี้าหมาย3ใอการ
พัฒอาข้าราชการพอัก าอส่วอท้ั ถิ่อ3ัูกจ้า 3แผัะพอัก าอจ้า 3สามารถใช้เี็อเครื่ั มืัใอการควบคุมภาระค่าใช้จ่าย
ด้าอการบริหาร าอบุคคั3ไม่ให้เกิอกว่าร้ัยัะ3403ขั  บีระมาณรายจ่ายีระจ าี เทศบาัร าบับ้าอกัา 3จึ ได้
จัดท าแผนอััรราก าัั 3 3ี 3ีระจ าี  บีระมาณ32561-2563ขึ้อ3โดยมีวัรถุีระส ค์เพ่ืัใช้เี็อแผอวทา ใอการวา 
แผนอการใช้ก าัั คอ3แผัะพัฒอาก าัั คอได้ัย่า มีีระสิทธิภาพ3ร่ัไี 
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  การบริหารจัดการััรราก าัั ขั หอ่วย าอภาครัฐ3เี็อสิ่ ที่ส าคัญแผัะร้ั ด าเอิอการัย่า ร่ัเอื่ั 3
การก าหอดััรราก าัั คอใอั ค์กรหอึ่ จะมีความสัมพัอธ์กับการก าหอดััรราเ ิอเดืัอ33ค่าจ้า 3ค่ารับแผทอ3ีระโยชอ์
รับแผทอั่ือ3แผัะสวัสดิการัื่อๆ3ัีกมากมาย3ที่มีความสัมพัอธ์เกี่ยวเอื่ั สัดคั้ั กัอ3ีระกับกับแผนอััรราก าัั 33 ี 3
ีระจ าี  บีระมาณ32558 -32560 ขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 3จะครบก าหอดใช้บั คับใอวัอที่330 กัอยายอ32560 
ดั อั้อ3เทศบาัร าบับ้าอกัา 3จึ จัดท าแผนอััรราก าัั 33 ี 3ีระจ าี  บีระมาณ32561 -32563 ขึ้อ3เพ่ืัให้การ
บริหาร าอบุคคัด้าอการก าหอดร าแผหอ่ 3การใช้ร าแผหอ่ ขั พอัก าอเทศบาั3ัูกจ้า ีระจ า3แผัะพอัก าอจ้า 3เี็อไี
ัย่า ร่ัเอื่ั 3โดยใช้หัักการแผัะ33แผอวทา การจัดท าแผนอััรราก าัั 33 ี 3ีระจ าี  บีระมาณ32561 -325633ดั อี้ 

1.13ีระกาศคณะกรรมการกัา ข้าราชการหรืัพอัก าอส่วอท้ั ถิ่อ3(ก.ท.) เรื่ั 3มารรฐาอทั่วไีเกี่ยวกับ
ััรราร าแผหอ่ ก าหอดให้คณะกรรมการพอัก าอเทศบาัจั หวัดเชีย ใหม่3ก าหอดร าแผหอ่ ข้าราชการหรืัพอัก าอส่วอ
ท้ั ถิ่อ3ว่าจะมีร าแผหอ่ ใด ระดับใด3ัยู่ใอส่วอราชการใด3จ าอวอเท่าใด3ให้ค าอึ ถึ ภาระหอ้าที่ความรับนิดชับ3ัักษณะ
 าอที่ร้ั ีฏิบัริ3ความยาก3ีริมาณแผัะคุณภาพขั  าอ3รััดจอทั้ ภาระค่าใช้จ่ายด้าอบุคคัขั เทศบาัร าบับ้าอ
กัา 3โดยให้เทศบาัร าบับ้าอกัา 3จัดท าแผนอััรราก าัั ขั ข้าราชการหรืัพอัก าอส่วอท้ั ถิ่อ3เพ่ืัใช้ใอการก าหอด
ร าแผหอ่ โดยความเห็อชับขั คณะกรรมการพอัก าอเทศบาัจั หวัดเชีย ใหม่3ทั้ อี้3ให้เี็อไีรามหัักเกณฑ์3แผัะวิธีการที่
คณะกรรมการกัา ข้าราชการหรืัพอัก าอส่วอท้ั ถิ่อ3(ก.ท.) ก าหอด 
 1.23คณะกรรมการกัา ข้าราชการหรืัพอัก าอส่วอท้ั ถิ่อ3(ก.ท.) ได้มีมริเห็อชับีระกาศการก าหอด
ร าแผหอ่ ข้าราชการหรืัพอัก าอส่วอท้ั ถิ่อ3โดยก าหอดแผอวทา ให้เทศบาัร าบับ้าอกัา จัดท าแผนอััรราก าัั ขั ั ค์กร
ีกครั ส่วอท้ั ถิ่อเพ่ืัเี็อกรับใอการก าหอดร าแผหอ่ แผัะการใช้ร าแผหอ่ ข้าราชการหรืัพอัก าอส่วอท้ั ถิ่อ3โดยเสอัให้
คณะกรรมการพอัก าอเทศบาัจั หวัดเชีย ใหม่3พิจารณาให้ความเห็อชับ3โดยก าหอดให้เทศบาัร าบับ้าอกัา แผร่ รั้ 
คณะกรรมการจัดท าแผนอััรราก าัั 3เพื่ัวิเคราะห์  ัาอาจหอ้าที่แผัะภารกิจขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 3วิเคราะห์ความ
ร้ั การก าัั คอ3วิเคราะห์การวา แผนอการใช้ก าัั คอ3จัดท ากรับััรราก าัั แผัะก าหอดหัักเกณฑ์แผัะเ ื่ัอไขใอการ
ก าหอดร าแผหอ่ ข้าราชการหรืัพอัก าอส่วอท้ั ถิ่อรามแผนอััรราก าัั 33 ี  
  1. 3คณะกรรมการพอัก าอเทศบาัจั หวัดเชีย ใหม่3(ก.ท.จ.เชีย ใหม่)3ใอการีระชุม3 333ครั้ ที่3
10/25603เมื่ัวัอที่3193กัอยายอ325603มีมริเห็อชับร่า แผนอััรราก าัั 3 3ี 3ีระจ าี  บีระมาณ325613-3256 3
ขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 3  ัาเภัสัอี่ารั 3จั หวัดเชีย ใหม่ 
  1.4 จากหัักการแผัะเหรุนัดั กั่าว3เทศบาัร าบับ้าอกัา  จึ ได้จัดท าแผนอััรราก าัั 3   3 ี 3
ีระจ าี  บีระมาณ32561 -325633ขึ้อ  

 
 
 
 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
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แผนอััรราก าัั  3 ี 3เี็อเครื่ั มืัใอการก ากับดูแผัด้าอการบริหาร าอบุคคัใอการก าหอดร าแผหอ่ 3
การใช้ร าแผหอ่ 3การใช้ีระโยชอ์จากบุคัากรให้เกิดีระโยชอ์สู สุดแผก่หอ่วย าอ3การจัดท าแผนอััรราก าัั 333  ี 33
ีระจ าี  บีระมาณ3 2561 -3256333ขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 33มีวัรถุีระส ค์3ดั ร่ัไีอี้ 
 2.1 เพ่ืัให้เทศบาัร าบับ้าอกัา 3มีโคร สร้า การแผบ่  าอแผัะระบบ าอ3ระบบการจ้า ที่เหมาะสม3
ไม่ซ้ าซ้ัอััอจะเี็อการีระหยัด บีระมาณรายจ่ายขั ั ค์กรีกครั ส่วอท้ั ถิ่อ 

2.23เพ่ืัให้เทศบาัร าบับ้าอกัา  มีการก าหอดร าแผหอ่ 3การจัดััรราก าัั 3โคร สร้า ส่วอราชการให้
เหมาะสมกับ  ัาอาจหอ้าที่ขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 3รามพระราชบัญญัริเทศบาั3พ.ศ.32496 แผัะที่แผก้ไขเพ่ิมเริม3
แผัะรามพระราชบัญญัริก าหอดแผนอแผัะขั้อรัอการกระจาย  ัาอาจให้ั ค์กรีกครั ส่วอท้ั ถิ่อ3พ .ศ. 25423แผัะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ั  

2. 3เพ่ืัให้คณะกรรมการพอัก าอเทศบาัจั หวัดเชีย ใหม่3สามารถรรวจสับการก าหอดร าแผหอ่ แผัะ
การใช้ร าแผหอ่ พอัก าอเทศบาั3พอัก าอครูเทศบาัแผัะบุคัากรทา การศึกษา3ัูกจ้า ีระจ า3แผัะพอัก าอจ้า 3ว่า
ถูกร้ั เหมาะสมหรืัไม่ 

2.43เพ่ืัเี็อแผอวทา ใอการด าเอิอการวา แผนอพัฒอาบุคัากรขั เทศบาัร าบับ้าอกัา  
2.53เพ่ืัให้เทศบาัร าบับ้าอกัา 33สามารถวา แผนอััรราก าัั 33ใอการบรรจุแผัะแผร่ รั้  

พอัก าอเทศบาั3พอัก าอครูเทศบาัแผัะบุคัากรทา การศึกษา3ัูกจ้า ีระจ า3แผัะพอัก าอจ้า 3เพ่ืัให้การบริหาร าอ
ขั เทศบาัร าบับ้าอกัา  เกิดีระโยชอ์ร่ัีระชาชอ3เกิดนัสัมฤทธิ์ร่ัภารกิจราม  ัาอาจหอ้าที่3มีีระสิทธิภาพ3มีความ
คุ้มค่า3สามารถัดขั้อรัอการีฏิบัริ าอ3มีการัดภารกิจแผัะยุบเัิกหอ่วย าอที่ไม่จ าเี็อ3การีฏิบัริภารกิจสามารถ
รับสอั ความร้ั การขั ีระชาชอได้เี็อัย่า ดี 

2.63เพ่ืัให้เทศบาัร าบับ้าอกัา 3ด าเอิอการวา แผนอการใช้ััรราก าัั ให้เหมาะสม3แผัะให้การ
พัฒอาบุคัากรได้ัย่า ร่ัเอื่ั มีีระสิทธิภาพ3 

2.73เพ่ืัให้เทศบาัร าบับ้าอกัา 3มีการก าหอดร าแผหอ่ ััรราก าัั ขั บุคัากรที่สามารถรับสอั 
การีฏิบัริ าอที่มีความจ าเี็อเร่ ด่วอ3แผัะสอั อโยบายขั รัฐบา 3ัหรืัมริคณะรัฐมอรรี3หรืัอโยบายขั เทศบาัร าบับ้าอ
กัา  

2.8 เพ่ืัให้เทศบาัร าบับ้าอกัา 3สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้าอการบริหาร333333 าอบุคคัให้
เี็อไีรามท่ีกฎหมายก าหอด 
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คณะกรรมการจัดท าแผนอััรราก าัั 33 ี 3ขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 3ซึ่ ีระกับด้วยอายกเทศมอรรี
ร าบับ้าอกัา 3เี็อีระธาอ3หัวหอ้าส่วอราชการทุกส่วอราชการ3เี็อกรรมการ3แผัะมีข้าราชการหรืัพอัก าอส่วอ
ท้ั ถิ่อ31 คอเีอ็เัขาอุการ3จัดท าแผนอััรราก าัั 33 ี 3โดยมีขับเขรเอื้ัหาครับคัุมใอเรื่ั ร่า ๆ3ดั ร่ัไีอี้ 

3.๑ การวางแผนอัตราก าลังคน 
 3.1.1 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 

การก าหอดกรับััรราก าัั คออั้อจะเี็อส่วอหอึ่ ขั การวา แผนอก าัั คอใอภาพรวมขั ั ค์กร3ซึ่ 
อักวิชาการได้ให้ความหมาย3ดั อี้ 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ3ให้ความหมายการวา แผนอทรัพยากรบุคคัว่า “เี็อกระบวอการใอการ
ก าหอดความร้ั การบุคัากรั่ว หอ้าใอแผร่ัะช่ว เวัาว่า3ั ค์การร้ั การบุคัากรีระเภทใด3จ าอวอเท่าไร3แผัะ
รวมถึ วิธีการใอการได้มาซึ่ บุคัากรที่ก าหอดไว้ั่ว หอ้าอี้ด้วย3การได้มาซึ่ บุคัากรอี้3รวมรั้ แผร่การสรรหาคัดเัืักจาก
ภายอักั ค์การ3ภายใอั ค์การ3รััดจอการพัฒอาเพ่ิมศักยภาพขั บุคัากรภายใอให้มีคุณสมบัริครบถ้วอรามที่
ร้ั การ3อักจากอั้อ3ยั รวมถึ การรักษาไว้ซึ่ บุคัากร3รััดจอการใช้ีระโยชอ์จากบุคัากรให้เกิดีระโยชอ์สู สุดแผก่
ั ค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ.3ได้ให้ความหมายขั การวา แผนอก าัั คอใอเักสารเรื่ั การวา แผนอก าัั คอ
เชิ กัยุทธ์ใอส่วอราชการ3ว่าหมายถึ 3“การด าเอิอการัย่า เี็อระบบใอการวิเคราะห์แผัะพยากรณ์เกี่ยวกับัุีส ค์3แผัะ
ัุีทาอด้าอก าัั คอ3เพื่ัอ าไีสู่การก าหอดกัวิธีที่จะให้ได้ก าัั คอใอจ าอวอแผัะสมรรถอะที่เหมาะสมมาีฏิบัริ าอใอ
เวัาที่ร้ั การ3โดยมีแผนอการใช้แผัะพัฒอาก าัั คอเหั่าอั้อัย่า มีีระสิทธิภาพแผัะร่ัเอื่ั 3ทั้ อี้เพ่ืัธ าร รักษา
ก าัั คอที่เหมาะสมไว้กับั ค์กรัย่า ร่ัเอื่ั ” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายขั การวา แผนอก าัั คอ3ใอคู่มืัการจัดท า
แผนอััรราก าัั 3 3ี 3ว่า3การวา แผนอก าัั คอ3(Manpower Planning)3หรืัการวา แผนอทรัพยากรมอุษย์เี็อกิจกรรม
หรืั าอ3ใอการก าหอดวัรถุีระส ค์3อโยบาย3แผัะวิธีีฏิบัริที่ดีที่สุดไว้ั่ว หอ้าเพ่ืัเี็อแผอวทา ส าหรับด าเอิอการให้
เี็อไีรามเี้าหมายที่ก าหอดไว้3โดยการด าเอิอการัย่า เี็อระบบใอการวิเคราะห์3แผัะวิเคราะห์เกี่ยวกับัุีส ค์3แผัะ
ัุีทาอก าัั  าอ3เพ่ืัอ าไีสู่การก าหอดวิธีการที่จะให้ได้ก าัั คอที่มีความรู้3ความสามารถัย่า เพีย พั3หรืักั่าว
โดยทั่วไี3การมีจ าอวอแผัะคุณภาพที่จะีฏิบัริ าอใอเวัาร้ั การ33เี็อกระบวอการที่เกี่ยวข้ั กับการจัดสรรจ าอวอ
ััรราก าัั ที่เหมาะสม3แผัะคัดเัืักที่มีคุณสมบัริรร รามที่ร้ั การเข้ามาท า าอใอั ค์กรใอช่ว เวัาที่เหมาะสม3เพ่ืั
ีฏิบัริ าอได้บรรัุวัรถุีระส ค์ขั ั ค์การ3หรืััีกอัยหอึ่ 3การวา แผนอก าัั คอคืั3วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่ ทรัพยากร
มอุษย์แผัะรู้จักีรับีรุ พัฒอาบุคคัเหั่าอั้อให้ัยู่กับั ค์กรร่ัไี 

จากค าจ ากัดความข้า ร้อ3จึ ัาจสรุีได้ว่าการก าหอดกรับััรราก าัั อั้อเี็อการระบุว่าั ค์กร
ร้ั การจ าอวอ3ีระเภท3แผัะัักษณะขั ร้อทุอมอุษย์มากอ้ัยเพีย ใดทั้ ใอีัจจุบัอแผัะัอาครเพ่ืัให้ั ค์กรสามารถ
ีฏิบัริภารกิจบรรัุรามยุทธศาสรร์3ภารกิจแผัะเี้าหมายที่ก าหอดไว้ 
 
 
 

3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
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3.1.2 การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
 (1) การจัดประเภทของบุคลากร 
 การวา กรับััรราก าัั ให้สัดคั้ั กับภาระ าอ3โดยวา ีระเภทขั บุคัากรภาครัฐราม
ความเหมาะสมให้สัดรับกับแผอวทา การบริหารภาครัฐแผอวใหม่3ที่เอ้อความยืดหยุ่อ3แผก้ไข ่าย3กระจาย  ัาอาจการ
บริหารจัดการ3มีความคั่ั รัว3แผัะมีเจ้าภาพที่ชัดเจอ3ัีกทั้ 3ยั ได้ก าหอดให้เี็อไีรามหัักการบริหารกิจการ
บ้าอเมืั ที่ดีด้วย3ใอการก าหอดีระเภทบุคัากรภาครัฐ3ควรเอ้อใช้ััรราก าัั แผร่ัะีระเภทัย่า เหมาะสมกับ
ภารกิจ3โดยให้พิจารณากรับให้สัดคั้ั กับภารกิจแผัะัักษณะ าอขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 3ดั อี้ 

   พนักงานเทศบาล 3:333ีฏิบัริ าอใอภารกิจหััก333ัักษณะ าอที่เอ้อการใช้ความรู้ 
ความสามารถแผัะทักษะเชิ เทคอิค3หรืัเี็อ าอวิชาการ3 าอที่เกี่ยวข้ั กับการก าหอดอโยบายหรืััักษณะ าอที่มี
ความร่ัเอื่ั ใอการท า าอมี  ัาอาจหอ้าที่ใอการสั่ การบั คับบัญชา3นู้ใร้บั คับบัญชารามั าดับชั้อก าหอดร าแผหอ่ 3
แผร่ัะีระเภทขั พอัก าอเทศบาัไว้33ดั อี้ 

    - สาย าอบริหาร าอท้ั ถิ่อ3ได้แผก่3ีััดเทศบาั3รั ีััดเทศบาั 
3333-3สาย าอ  ัาอวยการท้ั ถิ่อ3ได้แผก่3หัวหอ้าส าอักีััดฯ3นู้ั าอวยการกั 3หัวหอ้าฝ่าย3 
3333-3สาย าอวิชาการ3ได้แผก่3พอัก าอเทศบาัที่บรรจุเริ่มร้อด้วยคุณวุฒิีริญญารรี 
3333-3สาย าอทั่วไี3ได้แผก่3พอัก าอเทศบาัที่บรรจุเริ่มร้อมีคุณวุฒิร่ ากว่าีริญญารรี 
   ลูกจ้างประจ า :3ีฏิบัริ าอที่ร้ั ใช้ทักษะแผัะีระสบการณ์33จึ มีการจ้า ัูกจ้า ีระจ า 

ร่ัเอื่ั จอเกษียณัายุราชการ3โดยไม่มีการก าหอดััรราขึ้อมาใหม่3หรืัก าหอดร าแผหอ่ เพ่ิมจากที่มีัยู่เดิมแผัะให้
ยุบเัิกร าแผหอ่ 3หากร าแผหอ่ ที่มีัยู่ เดิมเี็อร าแผหอ่ ว่า 3มีคอัาัักหรืัเกษียณัายุราชการ3โดยก าหอดเี็อ3๓3
กัุ่ม33ดั อี้3 

    - กัุ่ม าอบริการพ้ือฐาอ3 
    - กัุ่ม าอสอับสอุอ 
3333-3กัุ่ม าอช่า  
   พนักงานจ้าง3:3ีฏิบัริ าอเสริมใอภารกิจรั 3ภารกิจสอับสอุอ3 าอที่มีก าหอดระยะเวัา 

การีฏิบัริ าอเริ่มร้อแผัะสิ้อสุดที่แผอ่อัอรามโคร การหรืัภารกิจใอระยะสั้อ3ซึ่ เทศบาัร าบับ้าอกัา เี็อ
เทศบาัขอาดกัา 3ด้วยบริบท3ขอาด3แผัะีัจจัยหัายัย่า 3จึ ก าหอดจ้า พอัก าอจ้า 33๒3ีระเภท3ดั อี้ 

3333-3พอัก าอจ้า ทั่วไี 
3333-3พอัก าอจ้า รามภารกิจ 
(2) การก าหนดสายงานและต าแหน่งงานภายในส่วนราชการ 

3333333333333333333333การจัดสรรััรราก าัั ให้มีีระสิทธิภาพ3สัดคั้ั กับภารกิจ าอ3รััดจอการก าหอด333สาย าอ
แผัะคุณสมบัริเฉพาะร าแผหอ่ 3ให้รร กับบทบาท3ภารกิจขั เทศบาัร าบับ้าอกัา มากยิ่ ขึ้อ3โดยจุดเอ้อคืั3
ก าหอดสาย าอที่สัดคั้ั กับหอ้าที่ความรับนิดชับมากที่สุด3พร้ัมทั้ เั้ืัร่ัการบริหารทรัพยากรบุคคั3ได้แผก่3
การโัอ3การย้าย3การวา แผนอความก้าวหอ้าใอสายัาชีพ3เี็อร้อ3ทั้ อี้ 3เทศบาัร าบับ้าอกัา 3ได้พิจารณาว่า
ััรราก าัั ที่มีัยู่ใอีัจจุบัอ3มีคุณสมบัริทั้ ใอเชิ คุณภาพแผัะีริมาณเี็อัย่า ไร3เพ่ืัให้สามารถบริหารก าหอด
ััรราก าัั ให้เกิดีระโยชอ์สู สุด3โดยให้พิจารณาความเหมาะสมใอเชิ คุณสมบัริ3ความรู้3ความสามารถ3ทักษะ3วุฒิ
การศึกษา3กัุ่มัาชีพที่เหมาะสมกับหอ้าที่ความรับนิดชับหััก3ดั อี้ 
 1. ส านักปลัดเทศบาล 3คุณสมบัริ3ความรู้3ทักษะ3วุฒิการศึกษา3ที่ใช้ใอการบรรจุแผัะ
แผร่ รั้ พอัก าอเทศบาั3ัูกจ้า ีระจ า3แผัะพอัก าอจ้า 3ด าร ร าแผหอ่ ใอส าอักีััดเทศบาั3ส่วอใหญ่จะเอ้อเรื่ั 
การวา แผนอ3อโยบาย3  ัาอวยการทั่วไี3การบริการสาธารณะ3ฯัฯ3ส่วอวุฒิการศึกษาที่ใช้ใอการบรรจุแผร่ รั้ จะใช้
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คุณวุฒิรามมารรฐาอก าหอดร าแผหอ่ ขั แผร่ัะสาย าอ3เพ่ืัให้พอัก าอเทศบาัแผร่ัะร าแผหอ่ สามารถีฏิบัริ าอได้
เร็มความสามารถแผัะรร รามความรู้3ีระสบการณ์ท่ีแผร่ัะคอม ี
 2. กองคลัง3คุณสมบัริ3ความรู้3ทักษะ3วุฒิการศึกษา3ที่ใช้ใอการบรรจุ3แผัะแผร่ รั้ 
พอัก าอเทศบาั3แผัะพอัก าอจ้า 3ด าร ร าแผหอ่ ใอกั คัั 3จะเอ้อเรื่ั การเ ิอการบัญชี3การพัสดุ3การจัดเก็บ
รายได้3ฯัฯ3ส่วอวุฒิการศึกษา3ที่ใช้ใอการบรรจุแผร่ รั้ จะใช้คุณวุฒิรามมารรฐาอก าหอดร าแผหอ่ ขั แผร่ัะสาย าอ3
เพ่ืัให้พอัก าอเทศบาัแผร่ัะร าแผหอ่ สามารถีฏิบัริ าอได้เร็มความสามารถแผัะรร รามความรู้3ีระสบการณ์ที่แผร่
ัะคอม ี
 3. กองช่าง คุณสมบัริ3ความรู้3ทักษะ3วุฒิการศึกษา3ที่ใช้ใอการบรรจุ3แผัะแผร่ รั้ ให้
พอัก าอเทศบาั3ัูกจ้า ีระจ า3แผัะพอัก าอจ้า 3ด าร ร าแผหอ่ ใอกั ช่า 3ส่วอใหญ่จะเอ้อเรื่ั สาย าอช่า 3การ
ก่ัสร้า 3การัักแผบบ3การีระมาณการราคา3ฯัฯ33ส่วอวุฒิการศึกษา3ที่ ใช้ใอการบรรจุแผร่ รั้ จะใช้คุณวุฒิราม
มารรฐาอก าหอดร าแผหอ่ ขั แผร่ัะสาย าอ3เพ่ืัให้พอัก าอเทศบาัแผร่ัะร าแผหอ่ สามารถีฏิบัริ าอได้เร็ม
ความสามารถแผัะรร รามความรู้3ีระสบการณ์ท่ีแผร่ัะคอมี 
 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม3คุณสมบัริ3ความรู้3ทักษะ3วุฒิการศึกษา3ที่ใช้ใอ
การบรรจุแผัะแผร่ รั้ พอัก าอเทศบาั3ัูกจ้า ีระจ า3แผัะพอัก าอจ้า 3ด าร ร าแผหอ่ ใอกั สาธารณสุขแผัะ
สิ่ แผวดั้ัม3ส่วอใหญ่จะเอ้อเรื่ั การให้การบริการสาธารณสุข3ัอามัยสิ่ แผวดั้ัม3การจัดเก็บขยะมูัฝัย3การ
บริการสาธารณะ3ฯัฯ3ส่วอวุฒิการศึกษา3ที่ใช้ใอการบรรจุแผร่ รั้ จะใช้คุณวุฒิรามมารรฐาอก าหอดร าแผหอ่ ขั แผร่
ัะสาย าอ3เพ่ืัให้พอัก าอเทศบาัแผร่ัะร าแผหอ่ สามารถีฏิบัริ าอได้เร็มความสามารถแผัะรร รามความรู้3
ีระสบการณ์ท่ีแผร่ัะคอม ี
 5. กองการศึกษา3คุณสมบัริ3ความรู้3ทักษะ3วุฒิการศึกษา3ที่ใช้ใอการบรรจุ3แผัะ
แผร่ รั้ ให้พอัก าอเทศบาั3ัูกจ้า ีระจ า3แผัะพอัก าอจ้า 3ด าร ร าแผหอ่ ใอกั การศึกษา3ส่วอใหญ่จะเอ้อเรื่ั การ
วา แผนอการศึกษา3การพัฒอาการศึกษา3ีระเพณีวัฒอธรรมท้ั ถิ่อ3ภูมิีัญญา3การบริการสาธารณะ3ฯัฯ3ส่วอวุฒิ
การศึกษา3ที่ใช้ใอการบรรจุแผร่ รั้ จะใช้คุณวุฒิรามมารรฐาอก าหอดร าแผหอ่ ขั แผร่ัะสาย าอ3เพ่ืัให้พอัก าอ
เทศบาัแผร่ัะร าแผหอ่ สามารถีฏิบัริ าอได้เร็มความสามารถแผัะรร รามความรู้33ีระสบการณ์ที่แผร่ัะคอมี 
 3.1.3 การวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 

33เพ่ืัก าหอดกรับััรราก าัั ให้สัดคั้ั กับภาระ าอจ าเี็อร้ั สร้า กระบวอการ 
รวบรวมข้ัมูัที่สะท้ัอภาระ าอจริ ขั หอ่วย าอ3แผบบ3 603ั ศา3โดยแผบ่ ัักเี็อ33 มิริเชิ เวัา 
คืั3มิริข้ัมูัใอัดีร3มิริข้ัมูัใอีัจจุบัอ3แผัะมิริข้ัมูัใอัอาคร3ดั รารา  

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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จากไดัะแผกรมที่แผสด เบื้ั ร้อสะท้ัอให้เห็อว่าการวิเคราะห์ความร้ั การััรราก าัั ขั เทศบาล
ต าบลบ้านกลาง ไม่ัาจขึ้อัยู่กับกระบวอการใดกระบวอการหอึ่ ัย่า รายรัวได้3ร้ั ัาศัยการนสมนสาอแผัะความ
สัดคั้ั สม่ าเสมั3(Consistency)3ขั หัายมิริที่ยือยัอรร กัอ3เช่อเดียวกัอกับ3American Academy of 
Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็อว่า3“การจัดสรรััรราก าัั อั้อควรค าอึ ถึ ีัจจัยแผัะกระบวอการ
ร่า ๆ3มากกว่าหอึ่ รัวใอการพิจารณา” 

จากมิริการพิจารณาััรราก าัั ด้าอบออั้อสามารถอ ามาสร้า 3“กรับแผอวความคิดการวิเคราะห์
ััรราก าัั 3(Effective Manpower Planning Framework)”3ได้ดั อี้ 

 
 

เมื่ัอ ากรับแผอวความคิดการวิเคราะห์ััรราก าัั 33(Effective Manpower Planning  
Framework)3มาพิจารณาััรราก าัั ขั หอ่วย าอโดยเีรียบเสมืัอกระจก36 ด้าอ3สะท้ัอแผัะรรวจสับความ
เหมาะสมขั ััรราก าัั 3ใอเทศบาัร าบับ้าอกัา 3ที่มีัยู่ดั อี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective :3เพื่ัให้การด าเอิอการขั เทศบาัร าบั3333333บ้าอกัา 
บรรัุนัรามพัอธกิจที่รั้ ไว้3จ าเี็อร้ั จัดสรรััรราก าัั 3ให้เหมาะสมกับเี้าหมายการด าเอิอการ3โดยจะเี็อการ
พิจารณาว่า าอใอีัจจุบัอที่ด าเอิอการัยู่อั้อครบถ้วอแผัะรร รามภารกิจหรืัไม่ัย่า ไร3หาก าอที่ท าัยู่ใอีัจจุบัอ
ไม่รร กับภารกิจใอัอาคร3ก็ร้ั มีการวา แผนอกรับััรราก าัั ให้ีรับเีัี่ยอไีรามทิศทา ใอัอาคร3รวมถึ  หาก
 าอใอีัจจุบัอบา ส่วอไม่ร้ั ด าเอิอการแผั้ว3ัาจท าให้การจัดสรรก าัั คอขั บา ส่วอราชการเีัี่ยอแผีั ไี3ทั้ อี้3
เพ่ืัให้เกิดการเรรียมความพร้ัมใอเรื่ั ก าัั คอให้รั รับสถาอการณ์ใอัอาคร3การวา แผนอััรราก าัั คอใอด้าออี้ 
เทศบาัร าบับ้าอกัา จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา3ทักษะ3แผัะีระสบการณ์3ใอการบรรจุแผร่ รั้ บุคัากรเี็อ
ส าคัญ3 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure :3เี็อการอ าีระเด็อค่าใช้จ่ายด้าอบุคัากรเข้ามาร่วมใอการ
พิจารณา3เพื่ัการจัดการทรัพยากรบุคคัมีัยู่ัย่า มีีระสิทธิภาพสู สุดโดยใอส่วออี้จะค าอึ การจัดสรรีระเภทขั 
พอัก าอเทศบาั3ัูกจ้า ีระจ า3แผัะพอัก าอจ้า 3โดยหัักการแผั้วการจัดีระเภทัักษณะ าอนิดจะมีนักระทบร่ั
ีระสิทธิภาพแผัะร้อทุอใอการท า าอ3ดั อั้อ3ใอการก าหอดััรราก าัั จะร้ั มีการพิจารณาว่าร าแผหอ่ ที่ก าหอดใอ
ีัจจุบัอมีความเหมาะสมหรืัไม่3หรืัควรเีัี่ยอัักษณะการก าหอดร าแผหอ่ 3เพ่ืัให้การท า าอ เี็อไีัย่า มี
ีระสิทธิภาพมากขึ้อ 

การวา แผนอััรราก าัั ใอด้าออี้3เทศบาัร าบับ้าอกัา 3ได้ก าหอดััรราก าัั ใอแผร่ัะส่วอ
ราชการีระกับด้วย3หัวหอ้าส่วอราชการ313ััรรา33ร าแผหอ่ ระดับหัวหอ้าส าอัก/นู้  ัาอวยการกั 3มีหอ้าที่บั คับ
บัญชาบุคัากรใอส่วอราชการอั้อๆ3ทุกร าแผหอ่ 3ร าแผหอ่ รั ั มาจะเี็อร าแผหอ่ หัวหอ้าฝ่าย/ าอ3ซึ่ จะท าหอ้าที่
คัยก ากับดู แผั 3ช่ วย เหัื ัการีฏิบั ริ  าอขั หั วหอ้ าส่ วอราชการ 3แผัะก าหอดร าแผหอ่  สาย าอ33

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  
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3นู้ีฏิบัริ3ร าแผหอ่ แผร่ัะ าอ3ซึ่ ก าหอดเี็อสาย าอีระเภทวิชาการ3นู้มีคุณวุฒิระดับีริญญารรี3
แผัะร าแผหอ่ สาย าอีระเภททั่วไี3นู้มีคุณวุฒิร่ ากว่าีริญญารรี3ัูกจ้า ีระจ า3พอัก าอจ้า รามภารกิจ33แผัะ
พอัก าอจ้า ทั่วไี3รามั าดับ3การก าหอดใอั าดับชั้อเพ่ืัสะดวกใอการบั คับบัญชาแผัะมีนู้รับนิดชับสาย าออั้อๆ3
เี็อ33นู้มีความรู้ีระสบการณ์3ที่แผร่ัะร าแผหอ่ ควรมีเี็อส าคัญ3 

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE)3:3เี็อการอ าข้ัมูัเวัาที่ใช้ใอการีฏิบัริ าอ
รามกระบวอการจริ 3(Work process)3ใอัดีรเพ่ืัวิเคราะห์ีริมาณ าอร่ับุคคัจริ 3ัย่า ไรก็ดีก่ัอจะค าอวณ3
FTE ร้ั มีการพิจารณาีริมาณ าอ3ดั ร่ัไีอี้ 

  พิจารณางานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 1.3สัดคั้ั กับส่วอราชการ/ส่วอ าออี้หรืัไม่ 
 2.3มีภาระ าอที่ร้ั ัาศัยสาย าอดั กั่าวหรืัไม่ 
  .3การมีสาย าออี้ใอส่วอราชการ3เั้ืัร่ัการบริหารทรัพยากรบุคคัหรืัไม่ 

  พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
1.3ัักษณะความเชี่ยวชาญไม่สัดคั้ั กับ าอหัักขั เทศบาัร าบับ้าอกัา  
2.3ไม่มีภาระ าอ/ความรับนิดชับที่ร้ั ัาศัยสาย าอดั กั่าว/หรืัทดแผทอด้วย 
3333สาย าอั่ือที่เหมาะสมกว่าได ้

  .3การมีสาย าออี้ใอหอ่วย าอมิได้ช่วยเัื้ัร่ัการบริหารทรัพยากรบุคคั 
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 

 การอ าีริมาณ าอท่ีเกิดข้ึอแผร่ัะส่วอราชการ33มาเพ่ืัวิเคราะห์การก าหอดััรรา33แผัะค าอวณ
ระยะเวัาที่เกิดข้ึอ33โดยเทศบาัร าบับ้าอกัา 33ได้ใช้วิธีคิดจากสูรรการค าอวณหาเวัาีฏิบัริราชการ3ดั อี้ 
 จ าอวอวัอีฏิบัริราชการ33133ี 333x  63    =   เวัาีฏิบัริราชการ3 
 แผทอค่า  2 0 x 633      =  1,380   หรืั3382,80033อาที 

 

หมายเหรุ 
1. 2 033333333คืั33จ าอวอวัอ3ใอ3313ี 3ใช้เวัาีฏิบัริ าอ332 033วัอโดยีระมาณ 
2. 63 333333333คืั33ใอ313วัอ3ใช้เวัาีฏิบัริ าอราชการ3เี็อเวัา3363ชั่วโม  
3. 1, 8033333คืั33จ าอวอ3วัอ3คูณด้วย3จ าอวอ3ชั่วโม /13ี 3ท า าอ31, 8033ชั่วโม  
4. 82,800333คืั33ใอ313ชั่วโม 3มี3603อาที33ดั อั้อ31, 80 x 603จะได้3382,8003อาที 

 กระจกด้านที่ 4 Driver33:33เี็อการอ านัััพธ์ที่พึ ีระส ค์ขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 33(ที่ยึดโย 
กับรัวชี้วัด3(KPIs)3แผัะพัอธกิจขั เทศบาัร าบับ้าอกัา )3มายึดโย กับจ าอวอกรับก าัั คอที่ร้ั ใช้3ส าหรับการ
สร้า นัััพธ์ที่พึ ีระส ค์ให้ไดร้ามเี้าหมาย3โดยเอ้อที่การีฏิบัริ าอ3การบริหารราชการ3สัดคั้ั แผัะรับโจทย์
กับการีระเมิอีระสิทธิภาพขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 3(การรรวจีระเมิอ3LPA)3 

กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues : อ าีระเด็อการบริหารคอ/ั ค์กรมาพิจารณา3ัย่า อ้ัยใอ3
3 ีระเด็อดั อี ้

1. การจัดโครงสร้างองค์กร 3เอื่ั จากการจัดโคร สร้า ส่วอราชการแผัะการแผบ่  าอ 
ใอแผร่ัะส่วอราชการอั้อจะมีนัร่ัการก าหอดกรับััรราก าัั เี็อจ าอวอมาก3เช่อ3หากก าหอดโคร สร้า ส่วอ
ราชการ3หรืั3ก าหอดฝ่ายมากจะท าให้เกิดร าแผหอ่  าอขึ้อัีกรามมาไม่ว่าจะเี็อระดับหัวหอ้าส่วอราชการ3 าอใอ
ส่วอราชการ3 าอธุรการ3 าอสารบรรณแผัะ าอั่ือๆ3ซึ่ เทศบาัร าบับ้าอกัา พิจารณาทบทวอว่าการก าหอด
โคร สร้า ใอีัจจุบัอขั แผร่ัะส่วอราชการอั้อมีความเหมาะสมแผั้ว3โดยีัจจุบัอ3มี353ส่วอราชการ3ได้แผก่3ส าอัก
ีััดเทศบาั3กั คัั 3กั ช่า 3กั สาธารณสุขแผัะสิ่ แผวดั้ัม3แผัะกั การศึกษา  
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2. การเกษียณอายุราชการ 3เอื่ั จากเทศบาัร าบับ้าอกัา เี็อั ค์กรที่มี 
ข้าราชการสู ัายุจ าอวอหอึ่ 3ดั อั้อ3จึ ร้ั มีการพิจารณาถึ การเรรียมการเรื่ั กรับััรราก าัั ที่จะรั รับการ
เกษียณัายุขั พอัก าอเทศบาั3ทั้ อี3้ไม่ว่าจะเี็อการถ่ายทัดั ค์ความรู้3การีรับร าแผหอ่ ััรราก าัั ที่เหมาะสม
ขึ้อทดแผทอร าแผหอ่ ที่จะเกษียณัายุัักไี3เพ่ืัให้สามารถมีบุคัากรีฏิบัริ าอัย่า ร่ัเอื่ั 3สามารถคาดการณ์
แผัะวา แผนอก าหอดร าแผหอ่ 3เพ่ืัรั รับสถาอการณ์ใอัอาครข้า หอ้าเกี่ยวกับก าัั คอได้ 

3. มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา33โดยเี็อข้ัมูัที่ 
ได้มาจากแผบบสับถามหรืัการสัมภาษณ์นู้บริหารหรืัหัวหอ้าส่วอราชการทั้ 353ส่วอราชการ3จากการสับถาม3หรืั
การสัมภาษณ์นู้บริหารหรืัหัวหอ้าส่วอราชการอั้อ3เี็อการวา แผนอแผัะเรรียมการใอมุมมั ขั นู้บริหารแผัะ
นู้ีฏิบัริ าอ3เพื่ัีรับีรุ แผัะก าหอดทิศทา ให้สัดคั้ั ใอทิศทา เดียวกัอ3ระหว่า นู้บริหารแผัะนู้ีฏิบัริ าอ 

33333333333กระจกด้านที่ 6 Benchmarking:3เีรียบเทียบสัดส่วอััรราก าัั กับเทศบาัร าบัขอาด 
เดียวกัอใอพ้ือที่ใกั้เคีย กัอ3ซึ่ ได้แผก่33เทศบาัร าบัสัอี่ารั 3แผัะเทศบาัร าบัทุ่ ร้ัม3ซึ่ เทศบาัทั้ สั แผห่ 3
เี็อหอ่วย าอที่ัยู่ใอเขรพ้ือที่ั  าเภัสัอี่ารั 3มีบริบทแผัะภูมิีระเทศใอัักษณะเดียวกัอ 
 

  จากการเีรียบเทียบััรราก าัั ขั เทศบาัร าบับ้าอกัา กับเทศบาัั่ือขอาดเดียวกัอกับ
เทศบาัร าบับ้าอกัา 3ได้ก าหอดกรับััรราก าัั 3จ าอวอบุคัากรให้เกิดความเหมาะสมกับการีรับเกัี่ยััรรา
ก าัั คอที่มีัยู่ให้เี็อไีราม  ัาอาจหอ้าที่แผัะภารกิจที่รับนิดชับ3โดยไม่มีการเพ่ิมจ าอวอบุคัากรแผร่ัย่า ใด3เพ่ืั
ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้าอบริหาร าอบุคคั3ซึ่ สัดคั้ั แผัะเี็อไีรามีระกาศหัักเกณฑ์แผัะเ ื่ัอไขเกี่ยวกับ
การบริหาร าอบุคคัขั เทศบาั3แผัะรามีระกาศก าหอดการจัดโคร สร้า ส่วอราชการภายใอส่วอราชการขั 
เทศบาัขอาดกัา 3รามหอั สืัส าอัก าอ3ก.จ.3ก.ท.3แผัะ3ก.ับร.3ที่3มท30809.1/ 
ว31543ั วัอที่383พฤศจิกายอ325453ซึ่ เมื่ัเีรียบเทียบจ าอวอััรราก าัั กับเทศบาัใกั้เคีย ใอพ้ือที่  ัาเภัสัอ
ี่ารั ได้3ดั อี้ 
 

   ก าหอด จ าอวอััรราก าัั 3(คอ) ร้ัยัะขั  
ที ่ ัีท.  บีระมาณ ส่วอ 

ราชการ 
พอัก าอ
เทศบาั 

ัูกจ้า  
ีระจ า 

พอัก าอ
จ้า  

 
รวม 

ภาระค่าใช้จ่าย
ด้าอบุคคั 
(ี 360) 

 

1. 
 

ทร.บ้าอกัา  
 

112,814,886 
 

5 
 

36 
 

5 
 

60 
 

106 
 

2 .9  
 

 

2. 
 

ทร.สัอีา่รั  
 

58,000,000 
 

5 
 

28 
 

8 
 

 4 
 

70 
 

 6.78 
 

 

3. 
 

ทร.ทุ่ ร้ัม 
 

28,050,000 
 

4 
 

18 
 

2 
 

17 
 

37 
 

27.10 
 

 
3.2 การก าหอดโคร สร้า การแผบ่ ส่วอราชการภายใอแผัะการจัดระบบ าอ3เพ่ืัรั รับ 

ภารกิจราม  ัาอาจหอ้าที่ความรับนิดชับ3ให้สามารถแผก้ีัญหาขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 3ได้ัย่า 33333333333333333333
มีีระสิทธิภาพแผัะรับสอั ความร้ั การขั ีระชาชอ ีระกับด้วย 
  333333 .2.13ส าอักีััดเทศบาั 
  333333 .2.23กั คัั  
  333333 .2. 3กั ช่า  
  333333 .2.43กั สาธารณสุขแผัะสิ่ แผวดั้ัม 
  333333 .2.53กั การศึกษา3 
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3.3 ก าหอดร าแผหอ่ ใอสาย าอร่า ๆ3จ าอวอร าแผหอ่ 3แผัะระดับร าแผหอ่ 3ให้เหมาะสมกับ 
ภาระหอ้าที่ความรับนิดชับ3ีริมาณ าอ3แผัะคุณภาพขั  าอ3รวมทั้ สร้า ความก้าวหอ้าใอสายัาชีพขั กัุ่ม าอ
ร่า ๆ ีระกับด้วย 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง   จ านวน 
(อัตรา) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท. และนโยบายของการพัฒนาท้องถิ่น 

ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
-3ีััดเทศบาั3(อักบริหาร าอท้ั ถิ่อ3ระดับกัา ) 
-3รั ีััดเทศบาั3(อักบริหาร าอท้ั ถิ่อ3ระดับกัา ) 

1 
1 

 
 

3.3.1.3ส านักปลัดเทศบาล   
- หัวหอ้าส าอักีััดเทศบาั3(อักบริหาร าอทั่วไี3ระดับกัา )3 

-3หัวหอ้าฝ่ายธุรการ3(อักบริหาร าอทั่วไี3ระดับร้อ) 
-3หัวหอ้าฝ่ายีกครั 3(อักบริหาร าอทั่วไี3ระดับร้อ) 
-3หัวหอ้าฝ่ายั าอวยการ3(อักบริหาร าอทั่วไี3ระดับร้อ) 
-3อักวเิคราะห์อโยบายแผัะแผนอช าอาญการ 
-3อิริกรช าอาญการ 
-3อักทรัพยากรบุคคัช าอาญการ 
-3อักจัดการ าอทะเบียอแผัะบัรรีฏิบัริการ 
-3อักจัดการ าอทั่วไีีฏิบัริการ 
-3เจ้าพอัก าอธุรการีฏิบัริ าอ 
-3อักพัฒอาชุมชอช าอาญการ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
 

1) ความสัดคั้ั ยุทธศาสรร์การพัฒอาการ
บริหารจัดการบ้าอเมืั ที่ดีด้วยอวัรกรรมการ
บริหารที่เหมาะสม 
2)3อโยบายด้าอการบริการสาธารณะขั 
เทศบาัฯ 
 )3อโยบายด้ายการีกครั ขั เทศบาั 
 
 
 
 
1)3ยุทธศาสรร์การพัฒอาเศรษฐกิจราม
แผอวทา ีัญญาเศรษฐกิจพัเพีย ไีสู่ความ
ยั่ ยือ 
2)3ยุทธศาสรร์การพัฒอาคุณภาพชีวิรขั 
ีระชาชอแผัะกัุ่มด้ัยโักาสใอสั คม 
 )3อโยบายด้าอัาชีพแผัะคุณภาพชีวิรขั 
เทศบาัฯ 
4)3อโยบายด้ายการการเกษรรขั เทศบาัฯ 
 

       ลูกจ้างประจ า 
-3หัวหอ้าหมวดรถยอร์ 

 
1 

 
1)3ยุทธศาสรร์การจัดระเบียบ าอใอชุมชอแผัะ
การสร้า ความร่วมมืั3ใอการรักษา3ความส บ
เรียบร้ัย 
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ส่วนราชการ/ต าแหน่ง    จ านวน 
(อัตรา) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท. และนโยบายของการพัฒนาท้องถิ่น 

ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
3.3.23กองคลัง 
-3นู้ั าอวยการกั คัั 3(อักบริหาร าอการคัั 3ระดับกัา ) 

-3หัวหอ้าฝ่ายพัฒอารายได้3(อักบริหาร าอการคัั 3ระดับร้อ)3 

-3หัวหอ้าฝ่ายบริหาร าอคัั 3(อักบริหาร าอการคัั 3ระดับร้อ) 

-3อักวิชาการพัสดุช าอาญการ 
-3อักวิชาการคัั ีฏิบัริการ 
-3อักวิชาการจัดเก็บรายได้3(ีฏิบัริการ/ช าอาญการ) 
-3เจ้าพอัก าอจัดเก็บรายไดช้ าอาญ าอ3 
-3เจ้าพอัก าอธุรการีฏิบัริ าอ 
-3เจ้าพอัก าอพัสดุีฏิบัริ าอ 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1)3ยุทธศาสรร์การพัฒอาการบริหารจัดการ
บ้าอเมืั ที่ดี3ด้วยวัรกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

3.3.33กองช่าง 
- นู้ั าอวยการกั ช่า 3(อักบริหาร าอช่า 3ระดับกัา ) 
-3หัวหอ้าฝ่ายแผบบแผนอแผัะก่ัสร้า 3 
33(อักบริหาร าอช่า 3ระดับร้อ) 
-3หัวหอ้าฝ่ายการโยธา3(อักบริหาร าอช่า 3ระดับร้อ) 
-3อักจัดการ าอทั่วไีช าอาญการ3 
- วิศวกรไฟฟ้าีฏิบัริการ 
-3อายช่า โยธาัาวุโส 
- อายช่า โยธาช าอาญ าอ 
- อายช่า โยธาีฏิบัริ าอ 
-3เจ้าพอัก าอการเ ิอแผัะบัญชีช าอาญ าอ3 
       ลูกจ้างประจ า 
-3นู้ช่วยช่า ไฟฟ้า 
-3นู้ช่วยช่า ีระีา 

 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 

 
1) ยุทธศาสรร์การพัฒอาโคร สร้า พ้ือฐาอขั 
เมืั แผัะชอบท 
2)3อโยบายด้าอการพัฒอาสิ่ สาธารณูีโภคขั 
เทศบาัฯ 
 
 

3.3.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-3นู้ั าอวยการกั สาธารณสุขแผัะสิ่ แผวดั้ัม3 
33(อักบริหาร าอสาธารณสุขแผัะสิ่ แผวดั้ัม3ระดับกัา ) 
-3หัวหอ้าฝ่ายบริหาร าอสาธารณสุขแผัะสิ่ แผวดั้ัม3 
33(อักบริหาร าอสาธารณสุขแผัะสิ่ แผวดั้ัม3ระดับร้อ) 
- อักวิชาการสิ่ แผวดั้ัมช าอาญการ 
-3อักจัดการ าอทั่วไีช าอาญการ 
-3เจ้าพอัก าอสาธารณสุขช าอาญ าอ 
       ลูกจ้างประจ า 
-3หัวหอ้าหมวดคอ าอแผัะสถาอที่ 

 
   1 

    
   1 

     
   1 
   1 
   1 

 
1     1 

 
1)3ยุทธศาสรร์การบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาริสิ่ แผวดั้ัมแผัะระบบอิเวศ
ัย่า ยั่ ยือ 
2)3ยุทธศาสรร์การพัฒอาคุณภาพชีวิรขั 
ีระชาชอแผัะกัุ่มด้ัยโักาสใอสั คม 
 )3อโยบายด้าอสาธารณสุขแผัะสิ่ แผวดั้ัม 
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ส่วนราชการ/ต าแหน่ง   จ านวน 
(อัตรา) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. 
และนโยบายของการพัฒนาท้องถิ่น 

ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
3.3.5 กองการศึกษา  
-3นู้ั าอวยการกั การศึกษา  
  (อักบริหาร าอการศึกษา3ระดับกัา ) 
-3หัวหอ้าฝ่ายบริหารการศึกษา3 
33(อักบริหาร าอการศึกษา3ระดับร้อ) 
-3อักจัดการ าอทั่วไีช าอาญการ 
-3อักวิชาการพัสดุช าอาญการ 
-3อักวิชาการศึกษาช าอาญการ 
โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง) 
-3นู้  ัาอวยการสถาอศึกษา3 
-3รั นู้ั าอวยการสถาอศึกษา3 
- คร ู
-3ครนูู้ช่วย 
3333333ลูกจ้างประจ า 
-3พอัก าอขับรถยอร์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-3คร ู 
-3ครูนู้ดูแผัเด็ก 

 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 

30 
2 
 

1 
 

2 
2 
 

 
1 ) 3 ยุ ท ธศาสรร์ ก า รัอุ รั กษ์ ฟ้ื อ ฟูแผัะสื บส าอ
ศิัีวัฒอธรรม3จารีร3ีระเพณีแผัะภูมิีัญญาท้ั ถิ่อ 
2)3ยุทธศาสรร์การพัฒอาคุณภาพชีวิรขั ีระชาชอ
แผัะกัุ่มด้ัยโักาสใอสั คม 
 )3อโยบายด้าอการศึกษาขั เทศบาัฯ 
4)3อโยบายด้าอวัฒอธรรมขั เทศบาัฯ 
5)3อโยบายด้าอกีฬาแผัะอัอทอาการขั เทศบาั 
 
1)3ยุทธศาสรร์การัอุรักษ์ฟ้ือฟูแผัะสืบสาอ 
ศิัีวัฒอธรรมจารีร3ีระเพณี3แผัะภูมิีัญญาท้ั ถิ่อ 
2)3ยุทธศาสรร์การพัฒอาคุณภาพชีวิรขั ีระชาชอ
แผัะกัุ่มด้ัยโักาสใอสั คม 
3)3อโยบายด้าอการศึกษาขั เทศบาัฯ 
4)3อโยบายด้าอวัฒอธรรมขั เทศบาัฯ 
5)3อโยบายด้าอกีฬาแผัะอัอทอาการขั เทศบาัฯ 
 

 

ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 

  การวา แผนอก าัั คอแผัะการก าหอดกรับััรราก าัั คอมีความส าคัญ3เี็อีระโยชอ์ร่ัการ
บริหาร าอบุคคัแผัะส่ นักระทบร่ัความส าเร็จหรืัความั้มเหัวขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 3การก าหอดััรรา
ก าัั คอัย่า เี็อระบบแผัะร่ัเอื่ั จะช่วยท าให้เทศบาัร าบับ้าอกัา 3สามารถีรับรัวให้เข้ากับสภาพแผวดั้ัมที่
มีการเีัี่ยอแผีั ัย่า รวดเร็วได้ัย่า ทัอท่ว ที3ท าให้การจัดหา3การใช้3แผัะการพัฒอาทรัพยากรบุคคัเี็อไีัย่า 
มีีระสิทธิภาพ3ดั อั้อ3การก าหอดกรับััรราก าัั คอจึ มีความส าคัญแผัะเี็อีระโยชอ์โดยสรุีได้3ดั อี้ 

1. ท าให้เทศบาัร าบับ้าอกัา 3สามารถพยากรณ์สิ่ ที่ัาจจะเกิดขึ้อใอัอาคร3จาก 
การเีัี่ยอแผีั ทา ด้าอเศรษฐกิจ3การเมืั 3กฎหมาย3แผัะเทคโอโัยี 3ท าให้เทศบาัร าบับ้าอกัา สามารถ
วา แผนอก าัั คอแผัะเรรียมการรั รับกับเหรุการณ์ดั กั่าวไว้ั่ว หอ้า3 (Early Warning)3ซึ่ จะช่วยท าให้ีัญหาที่
เทศบาัร าบับ้าอกัา จะเนชิญใอัอาครเก่ียวกับทรัพยากรบุคคััดความรุอแผร ั ได้ 

2. ท าให้ทราบข้ัมูัพื้อฐาอทั้ ด้าอัุีส ค์แผัะัุีทาอขั ทรัพยากรบุคคัที่มีัยู่ 
ีัจจุบัอแผัะใอัอาคร3เทศบาัร าบับ้าอกัา 3จึ สามารถวา แผนอั่ว หอ้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคัให้
สัดคั้ั กับสภาวะแผวดั้ัมร่า ๆ3ที่มีการเีัี่ยอแผีั ไี 
  3. การก าหอดกรับััรราก าัั คอเี็อกิจกรรมเชื่ัมโย ระหว่า การจัดการทรัพยากรบุคคั
แผัะการวา แผนอเชิ กัยุทธ์ให้สัดคั้ั กัอ3ท าให้การด าเอิอการขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 3เี็อไีัย่า มี
ีระสิทธิภาพอ าไีสู่เี้าหมายที่ร้ั การ 
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4. ช่วยัดีัญหาด้าอร่า ๆ3เกี่ยวกับการบริหารก าัั คอ3เช่อ3ีัญหาโคร สร้า ัายุ 
ก าัั คอ3ีัญหาคอไม่พักับ าอรามภารกิจใหม่3เี็อร้อ3ซึ่ ีัญหาบา ัย่า แผม้ว่าจะไม่ัาจแผก้ไขให้หมดสิ้อไีได้ด้วย
การวา แผนอก าัั คอแผร่การที่หอ่วย าอได้มีการวา แผนอก าัั คอไว้ั่ว หอ้าก็จะช่วยัดความรุอแผร ขั ีัญหาอั้อั 
ได ้

5. ช่วยให้เทศบาัร าบับ้าอกัา 3สามารถที่จะจัดจ าอวอ3ีระเภท3แผัะระดับทักษะ 
ขั ก าัั คอให้เหมาะสมกับ าอใอระยะเวัาที่เหมาะสม3ท าให้ก าัั คอสามารถีฏิบัริ าอได้ัย่า มีีระสิทธิภาพ3
ส่ นัให้การใช้ก าัั คอขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 3บรรัุวัรถุีระส ค์ที่ก าหอดไว้ััอจะส่ นัให้เกิดีระโยชอ์สู สุด
ร่ัการบริหาร าอขั เทศบาัร าบับ้าอกัา โดยรวม 

6. การก าหอดกรับััรราก าัั คอจะท าให้การั ทุอใอทรัพยากรบุคคัขั เทศบาั 
ร าบับ้าอกัา 3เกิดีระโยชอ์สู สุดแผัะไม่เกิดความสูญเีั่าััอเอื่ั มาจากการั ทุอนัิรแผัะพัฒอาทรัพยากร
บุคคัขั หอ่วย าอไม่รร กับความร้ั การ 
  7.3ช่วยท าให้เกิดการจ้า  าอที่เท่าเทียมกัอัย่า มีีระสิทธิภาพ3 (Equal Employment 
Opportunity : EEO) เอื่ั จากการก าหอดกรับััรราก าัั จะอ าไีสู่การวา แผนอก าัั คอที่มีีระสิทธิภาพ3ััอจะ
ส่ นัให้การจัดการทรัพยากรบุคคับรรัุนัส าเร็จ3โดยเริ่มรั้ แผร่กิจกรรมการสรรหา3การคัดเัืัก3การบรรจุแผร่ รั้ 3
การพัฒอาแผัะฝึกับรม3การีระเมิอนัการีฏิบัริ าอ3การวา แผนอความก้าวหอ้าใอสายัาชีพ3การวา แผนอสืบทัด
ร าแผหอ่ 3การจ่ายค่ารับแผทอ3เี็อร้อ 
 

3.4 การก าหอดความร้ั การพอัก าอจ้า ใอเทศบาัร าบับ้าอกัา 33โดยให้หัวหอ้าส่วอ 
ราชการเข้ามามีส่วอร่วม3เพ่ืัก าหอดความจ าเี็อแผัะความร้ั การใอการใช้พอัก าอจ้า ให้รร กับภารกิจแผัะ
 ัาอาจหอ้าที่ที่ร้ั ีฏิบัริัย่า แผท้จริ 3แผัะร้ั ค าอึ ถึ โคร สร้า ส่วอราชการ3แผัะจ าอวอพอัก าอเทศบาั3

ัูกจ้า ีระจ าใอเทศบาัร าบับ้าอกัา 3ีระกับการก าหอดีระเภทร าแผหอ่ พอัก าอจ้า  
  ใอการจัดท าแผนอััรราก าัั 3 3ี 3ีระจ าี  บีระมาณ32561 - 25633ขั เทศบาัร าบับ้าอ
กัา ใอรับอี้3ได้มีค าสั่ แผร่ รั้ คณะท า าอพิจารณาก าหอดร าแผหอ่ พอัก าอจ้า 3โดยได้แผร่ รั้ คณะกรรมการจัดท า
แผนอพัฒอาก าัั 3 3ี 3ีระกับด้วย 
  1.3อายสมบูรณ์33กุยด้ว 33 อายกเทศมอรรีร าบับ้าอกัา 3333 เี็อีระธาอคณะกรรมการ 
  2. อายมอร์ชัย33พ ษ์เกียรริก้ั 33 ีััดเทศบาัร าบับ้าอกัา  เี็อกรรมการ 
333   .3อายสุพิชญ์ชาญ33โพธิ์ าม33 หัวหอ้าส าอักีััดเทศบาั เี็อกรรมการ 
  4.3อา ศิริจัอทร์33ราแผก้ว3333333 นู้ั าอวยการกั คัั 3333333 เี็อกรรมการ 
  5.3อายเกษมสุข33ว ศ์บุญยิ่ 333 นู้ั าอวยการกั ช่า 33333333 เี็อกรรมการ 
3333333333  6.3อายสวัสดิ์33บัวดักรูม333333 นู้ั าอวยการกั สาธารณสุขฯ เี็อกรรมการ 
  7.3อายค ภัทร33สายีราชญ์33 นู้ั าอวยการกั การศึกษา3333 เี็อกรรมการ 
  8.3อายสมบัริ33ใจศิัี์333333333 หัวหอ้าฝ่ายั าอวยการ333333เี็อกรรมการแผัะเัขาอุการ 
  9.3อา สาวอ อุช33รุ้ยทิศ333333 อักทรัพยากรบุคคัช าอาญการ3333 เี็อนู้ช่วยเัขาอุการ 

กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
  1. แผร่ รั้ คณะท า าอจัดท าแผนอััรราก าัั 3๓3ี  
  ๒.3ีระชุมคณะท า าอจัดท าแผนอััรราก าัั 3๓3ี  
 33333333-3ทบทวอวิสัยทัศอ์3พัอธกิจ3แผัะยุทธศาสรร์ขั เทศบาัร าบับ้าอกัา  

333333333333333333333333-3ทบทวอข้ัมูัพ้ือฐาอเทศบาัร าบับ้าอกัา 3เช่อ3กฎระเบียบ3การแผบ่ ส่วอราชการ 
33333333333333333333333333ภายใอ3แผัะกรับััรราก าัั ใอแผร่ัะหอ่วย าอ3ภารกิจ าอ3ฯัฯ3เี็อร้อ 

 3333333-3วิเคราะห์ััรราก าัั ใอีัจจุบัอ3(Supply Analysis)
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  3. จัดท าร่า แผนอััรราก าัั 3๓3ี 3ขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 3แผัะส่ ร่า ให้คณะกรรมการ
วิเคราะห์3รรวจสับ3ร่า แผนอััรราก าัั 33 ี  

  ๔.3ขัความเห็อชับร่า แผนอััรราก าัั 3๓3ี 3ีระจ าี  บีระมาณ32561 -32563 ร่ั
คณะกรรมการพอัก าอเทศบาัจั หวัดเชีย ใหม่3 

  ๕.3ีระกาศใช้แผนอััรราก าัั 3 3ี 3ีระจ า บีระมาณ325613-3256 33 
  ๖.3จัดส่ แผนอััรราก าัั 33 ี 3ที่ีระกาศใช้แผั้ว3ให้ส่วอราชการใอสั กัดเทศบาัร าบั333บ้าอกัา 3

 ัาเภัสัอี่ารั 3จั หวัดเชีย ใหม่3แผัะีระชาสัมพัอธ์ให้ีระชาชอทราบ 
 
ตารางกระบวนการขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  

ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

วัน เดือน ปี 
 

 

รายการ 
 

หมายเหตุ 

27 กรกฎาคม32560 แผร่ รั้ คณะกรรมการจัดท าแผนอััรราก าัั 3
แผัะคณะกรรมการจัดท าแผนอพัฒอาพอัก าอ
เทศบาั 

 

103สิ หาคม32560 ีระชุมคณะกรรมการ ทบทวอวิสัยทัศอ์3พัอธกิจ3ยุทธศาสรร์3 
ภารกิจ3ััรราก าัั ที่มีัยู่3ฯัฯ 

สิ หาคม32560 จัดส่ ร่า แผนอััรราก าัั 33 ี 3แผัะแผนอการ
พัฒอาพอัก าอเทศบาั3ให้คณะกรรมการ
พิจารณา 

พิจารณาร่า แผนอััรราก าัั 3 3ี  
 

10 สิ หาคม32560 เสอัขัความเห็อชับการจัดท าแผนอ
ััรราก าัั 3 3ี 3แผัะแผนอพัฒอาพอัก าอ
เทศบาั3ร่ั3ก.ท.จ.เชีย ใหม่ 

ก.ท.จ.เชีย ใหม่3ก าหอดให้เสอัขัความ
เห็อชับภายใอวัอที่3153สิ หาคม32560 

193กัอยายอ32560 ก.ท.จ.เชีย ใหม่3ีระชุมพิจารณาให้ความ
เห็อชับ 

การีระชุม3ก.ท.จ.เชีย ใหม่3ครั้ ที่310/25603
เมื่ัวัอที่3193กัอยายอ32560 

กัอยายอ32560 จั หวัดเชีย ใหม่3จัดส่ มริ3ก.ท.จ.เชีย ใหม่33
ให้เทศบาัร าบับ้าอกัา  

ีัายเดืัอ3กอัยายอ32560 

293กัอยายอ32560 ีระกาศใช้แผนอััรราก าัั 3 3ี 3แผัะ
แผนอพัฒอาพอัก าอเทศบาัฯ3 

มีนับั คับใช้รั้ แผร่วัอที่313รุัาคม325603ถึ 3 
 03กัอยายอ3256  (ีระกาศ3ทร.บ้าอกัา 3
ั วัอท่ี3293กัอยายอ32560) 

รุัาคม32560 ราย าอแผัะจัดส่ แผนอััรราก าัั 3 3ี 3 
แผัะแผนอพัฒอาพอัก าอเทศบาัฯ3ให้3 
ก.ท.จ.เชีย ใหม่3 

 

 

  3.5 ก าหอดีระเภทร าแผหอ่ พอัก าอจ้า 3จ าอวอร าแผหอ่ ให้เหมาะสมกับภารกิจ3  ัาอาจหอ้าที่3
ความรับนิดชับ3ีริมาณ าอแผัะคุณภาพขั  าอให้เหมาะสมกับโคร สร้า ส่วอราชการขั เทศบาัร าบับ้าอกัา  
  จากการศึกษาวิเคราะห์ความร้ั การพอัก าอข้า รามภารกิจ3  ัาอาจ3หอ้าที่ที่ร้ั ีฏิบัริัย่า 
แผท้จริ 3ีริมาณ าอ3คุณภาพ าอ3รามโคร สร้า ขั ส่วอราชการขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 3สามารถก าหอด
ีระเภทร าแผหอ่ 3จ าอวอร าแผหอ่ ได้3ดั อี้ 
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ส่วนราชการ/ต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.และ
นโยบายของการพัฒนาท้องถ่ิน 
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

3.5.1 ส านักปลัดเทศบาล 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  

-3นู้ช่วยเจ้าพอัก าอทะเบียอ 
-3นู้ช่วยเจ้าพอัก าอีระชาสัมพัอธ์ 
-3นู้ช่วยเจ้าพอัก าอธุรการ 
-3พอัก าอขับรถยอร์3(ทักษะ) 
-3พอัก าอขับเครื่ั จักรกัขอาดเบา3(ทักษะ) 

333331 
1 
2 
1 
2 

1)3ยุทธศาสรร์การพัฒอา3การบริหารจัดการ
บ้าอเมืั ที่ดีด้วยอวัรกรรมการบริหารที่เหมาะสม 
 
 

-3พอัก าอดับเพัิ  (ทักษะ) 
 
 

33333  
 

1)3ยุทธศาสรร์การจัดระเบียบภายใอชุมชอแผัะการ
สร้า ความร่วมมืัใอการรักษาความส บเรียบร้ัย 
2)3อโยบายด้าอการีกครั ขั เทศบาัฯ 
 )3อโยบายการบริการสาธารณะขั เทศบาัฯ 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
-3พอัก าอดับเพัิ  
 
 
 
 

-3ภารโร  
 
 

 
3 
 
 

 
2 

 
1)3ยุทธศาสรร์การจัดระเบียบภายใอชุมชอแผัะการ
สร้า ความร่วมมืัใอการรักษาความส บเรียบร้ัย 
2)3อโยบายด้าอการีกครั ขั เทศบาัฯ 
 )3อโยบายด้าอบริการสาธารณะขั เทศบาัฯ 
 

1)3ยุทธศาสรร์การพัฒอา3การบริหารจัดการ
บ้าอเมืั ที่ดี3ด้าออวัรกรรมการบริหารที่เหมาะสม 
2)3อโยบายด้าอการบริการสาธารณะขั เทศบาัฯ 

3.5.2 กองคลัง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-3นู้ช่วยเจ้าพอัก าอธุรการ 
-3นู้ช่วยเจ้าพอัก าอพัสดุ 
-3นู้ช่วยเจ้าพอัก าอจัดเก็บรายได้ 

 
 

1 
1 
1 

 
 
1)3ยุทธศาสรร์การพัฒอา3การบริหารจัดการ
บ้าอเมืั ที่ดีด้วยอวัรกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
-3คอ าอทั่วไี 

 
1 

 

3.5.3 กองช่าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-3นู้ช่วยอายช่า โยธา 
-3นู้ช่วยอายช่า เครื่ั กั 
-3พอัก าอขับเครื่ั จักรกัขอาดหอัก (ทักษะ) 
-3พอัก าอขับเครื่ั จักรกัขอาดเบา3(ทักษะ) 
-3พอัก าอขับรถยอร์3(ทักษะ) 
-3ช่า ก่ัสร้า 3(ทักษะ) 
- พอัก าอนัิรอ้ าีระีา3(ทักษะ) 
2)3พนักงานจ้างท่ัวไป 
-3คอ าอทั่วไี 

 
 

1 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
 

3 

 
 
1)3ยุทธศาสรร์การพัฒอาโคร สร้า พ้ือฐาอขั เมืั 
แผัะชอบท 
2)3อโยบายด้าอการพัฒอาสิ่ สาธารณูีโภคขั 
เทศบาัฯ 
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ส่วนราชการ/ต าแหน่ง จ านวน 
(อัตรา) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.
และนโยบายของการพัฒนาท้องถิ่น 

ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
3.5.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-3นู้ช่วยเจ้าพอัก าอธุรการ 
-3พอัก าอขับรถยอร์3(ทักษะ) 
-3คอ าอีระจ ารถขยะ3(ทักษะ) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
-3คอ าอทั่วไี 
-3คอ าอีระจ ารถขยะ 
-3พอัก าอขับรถยอร์ 
-3คอ าอีระจ าโร ฆ่าสัรว์ 

 
 

331 
331 
334 

 
3   
   4 
3331 
3331 

 

 
 

1)3ยุทธศาสรร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาริ3
สิ่ แผวดั้ัม3แผัะระบบอิเวศัย่า ยั่ ยือ 
2)3ยุทธศาสรร์การพัฒอาคุณภาพชีวิรขั ีระชาชอ
แผัะกัุ่มด้ัยโักาสใอสั คม 
 )3อโยบายด้าอสาธารณสุขแผัะสิ่ แผวดั้ัมขั 
เทศบาัฯ 
 
 
 

3.5.4 กองการศึกษา  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-3นู้ช่วยคร ู
-3พอัก าอขับรถยอร์3(ทักษะ) 
-3บุคัากรสอับสอุอการสัอ3 
-3นู้ช่วยหวัหอ้าศูอย์พัฒอาเด็กเั็ก 
-3นู้ช่วยครูนู้ดูแผัเด็ก3 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- คอ าอทั่วไี 
-3ครูััรราจ้า  
-3ภารโร  
-3บุคัากรสอับสอุอการสัอ 
 

 
 

1 
1 
3 

3331 
   2 

 
   1 
   4 
   4 
   1 

 
 

1) ยุทธศาสรร์การัอุรักษ์ฟ้ือฟูแผัะสืบสาอ 
ศิัีวัฒอธรรม3จารีรีระเพณีแผัะภูมิีัญญาท้ั ถิ่อ
2)3ยุทธศาสรร์การพัฒอาคุณภาพชีวิรขั ีระชาชอ 
แผัะกัุ่มด้ัยโักาสใอสั คม 
 )3อโยบายด้าอการศึกษาขั เทศบาัฯ 
4)3อโยบายด้าอวัฒอธรรมขั เทศบาัฯ 

 

  3.6 จัดท ากรับััรราก าัั 33 ี 3ีระจ าี  บีระมาณ325613-325633ขั เทศบาัร าบับ้าอ
กัา 3โดยภาระค่าใช้จ่ายด้าอการบริหาร าอบุคคัร้ั ไม่เกิอร้ัยัะสี่สิบขั  บีระมาณรายจ่าย ดั อี้   
  - ภาระค่าใช้จ่ายด้าอการบริหาร าอบุคคั3ี  บีระมาณ3พ.ศ.3256133ร้ัยัะ3324.48 
  - ภาระค่าใช้จ่ายด้าอการบริหาร าอบุคคั3ี  บีระมาณ3พ.ศ.3256233ร้ัยัะ3324.06 
  - ภาระค่าใช้จ่ายด้าอการบริหาร าอบุคคั3ี  บีระมาณ3พ.ศ.3256333ร้ัยัะ3323.63 
  3.7 ให้พอัก าอเทศบาั3พอัก าอครูเทศบาัแผัะบุคัากรทา การศึกษา3ัูกจ้า ีระจ า3แผัะ
พอัก าอจ้า ทุกคอ3ได้รับการพัฒอาความรู้ความสามารถ3ัย่า อ้ัยี ัะ31 ครั้   (รายัะเัียดีรากฏรามแผนอการ
พัฒอาบุคัากร) 
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เทศบาัร าบับ้าอกัา  มีพ้ือที่ใอความรับนิดชับรวม323.84 รารา กิโัเมรร3มีจ าอวอ
ีระชากร3ณ3วัอที่315 สิ หาคม325603แผยกเี็อชาย34,88 3คอ3หญิ 35,4563คอ3รวมทั้ สิ้อ310,  93คอ33
(5,0723หัั คาเรืัอ)3มีัักษณะภูมิีระเทศเี็อพื้อที่ราบ3มีแผม่อ้ าสายส าคัญไหัน่าอคืัแผม่อ้ าขาอ3บริเวณรัอกัา 
ขั เทศบาัเี็อพ้ือที่เกษรรกรรม3บริเวณสั ฟากทา หัว แผน่อดิอสาย3108 ีระชาชอส่วอใหญ่ีระกับัาชีพ
เกษรรกรรม3รับจ้า ทั่วไี3แผัะหัรถกรรม3ส าหรับัาชีพค้าขายกระจายทั่วไีแผัะเฉพาะจุด3เช่อ3บริเวณรัาดทุ่ เสี้ยว3
รัาดร้อแผหอหัว 3รัาดธารอัดทุ่ ฟ้าบด3แผัะบริเวณย่าอโร พยาบาัสัอี่ารั 3เี็อร้อ3จากการส ารวจแผัะวิ
เคราะหสภาพีญหาภายใอเขรพ้ือที่เทศบาัร าบับ้าอกัา 3พบีัญหาแผัะความร้ั การขั ีระชาชอ โดยแผบ่ 
ัักเี็อด้าอร่า ๆ3เพ่ืัสะดวกใอการด าเอิอการแผก้ไขให้รร กับความร้ั การขั ีระชาชอัย่า แผท้จริ 3ดั อี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เทศบาัร าบับ้าอกัา 3มีพ้ือที่รับนิดชับ3จ าอวอ3153หมู่บ้าอ3ครับคัุมทั้ สิ้อ343ร าบั33 

ีระกับด้วย 
-3ร าบับ้าอกัา 3ได้แผก่3หมู่ที่313(บา ส่วอ)3หมู่ที่323หมู่ที่333หมู่ที่34 หมู่ที่36 หมู่ที่393แผัะ 

33333333333333333333333หมู่ที่311  
  -3ร าบัท่าวั พร้าว3ได้แผก่3หมู่ที่313หมู่ที่323แผัะหมู่ท่ี3  

-3ร าบัมะขามหัว 3ได้แผก่3หมู่ที3่53แผัะหมู่ท่ี38 
-3ร าบัมะขุอหวาอ3ได้แผก่3หมู่ที่3 3หมู่ที่343หมู่ที่383 
1.1 สภาพปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ 
1.1.13ถออบา สายขรุขระ3เี็อหัุมเี็อบ่ั3แผัะเี็อดิอัูกรั 3ท าให้การสัญจรไี-มา33 

ีระสบีัญหา3โดยเฉพาะใอฤดูฝอ 
1.1.2 สะพาอบา แผห่ แผคบ3ช ารุดเสียหาย3ัาจเกิดััอรรายร่ันู้ใช้เส้อทา  
1.1.3 ไหั่ทา ขั ถออบา จุดเกิดการช ารุดเสียหาย3มีการทรุดรัว3ท าให้เกิดเี็อหัุม 

เี็อบ่ั3ท าให้เกิดััอรรายร่ันู้ใช้เส้อทา 3โดยเฉพาะเวัากัา คือ 
  1.1.43ั าเหมืั สาธารณะบา แผห่ เกิดการรื้อเขิอ3มีสิ่ กีดขวา แผัะหญ้าขึ้อ3ท าให้การไหัขั อ้ า
ไม่สะดวก3ท าให้เกิดีัญหาอ้ าท่วม 
  1.1.53มีอ้ าท่วมขั ใอบา จุด3โดยเฉพาะพ้ือที่บา แผห่ ซึ่ เี็อที่ัุ่ม3แผัะเี็อแผหั่ ชุมชอที่รั้ ัยู่ใกั้
แผม่อ้ าท่ีไหัน่าอ 
  1.1.6 เขรไฟฟ้ายั ไม่ทั่วถึ 3แผัะบริเวณซัยร่า ๆ3ยั ขาดโคมไฟที่จะให้แผส สว่า 3ท าให้การ
เดิอทา เวัากัา คือั าบากแผัะไม่มีความีััดภัย 
  1.1.73การให้บริการด้าอการีระีายั ไม่ทั่วถึ  
  1.1.83การให้บริการด้าอโทรศัพท์สาธารณะยั มีไม่เพีย พักับความร้ั การ 
  1.2 ความต้องการของประชาชนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ 
  1.2.13ีระชาชอร้ั การให้มีการก่ัสร้า ถออทุกสายที่ใช้สัญจรไี-มา3ให้เี็อถออัาดยา แผัส
ฟััท์ริกคัอกรีร3เพ่ืัความสะดวกใอการเดิอทา  
  1.2.23ีระชาชอร้ั การให้เทศบาัด าเอิอการซ่ัมแผซม3ีรับีรุ 3สะพาอ3ถออ3ท่ัระบายอ้ า3ที่
เกิดการช ารุดเสียหาย3รวมไีถึ การขุดัักั าเหมืั ที่เกิดการรื้อเขิอ 
  1.2. 3ีระชาชอร้ั การให้เทศบาัขยายเขรไฟฟ้า3การให้บริการอ้ าีระีา3 
 

4. สภาพปัญหา ความตอ้งการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง 



17 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
ีระชาชอใอเขรเทศบาัร าบับ้าอกัา 3ส่วอใหญ่ีระกับัาชีพด้าอเกษรรกรรม3ท าการ 

เพาะีัูกพืชไร่แผัะพืชสวอ3แผัะมีการท าีศุสัรว์บา ส่วอ33มีการพาณิชย์แผัะโร  าอัุรสาหกรรมขอาดย่ัม 
ไม่มากอัก 
  2.1 สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 
  2.1.13ีระชาชอใอเขรเทศบาัร าบับ้าอกัา 3ส่วอใหญ่ีระกับัาชีพเกษรรกรรม3ซึ่ นันัิร
มักมีราคารกร่ า 
  2.1.23ขาดความรู้ความเข้าใจใอด้าอการวา แผนอการนัิร3ท าให้เกิดนันัิรมากกว่าความร้ั การ
ขั รัาด33ส่ นัให้นันัิรด้าอการเกษรรมีราคารกร่ า 
  2.1. 3ีระชาชอส่วอใหญ่ยั ขาดัาชีพเสริมใอการเพิ่มรายได้ให้แผก่ครับครัว แผัะขาดการส่ เสริม
สอับสอุอจากหอ่วย าอภาครัฐ 
  2.1.43ขาดรัาดที่เี็อศูอย์รวมใอการจ าหอ่ายนันัิรทา การเกษรร รััดจอนัิรภัณฑ์ชุมชอ3
วิธีการส่ เสริม3การจัดกิจกรรม3สอับสอุอการขาย 
  2.1.53ีระชาชอบา ส่วอยั ว่า  าอ3เอื่ั จากมีการั ทุอใอด้าอโร  าอัุรสาหกรรม33333ไม่มาก
อัก 
  2.1.63ค่าครั ชีพขั ีระชาชอสู ขึ้อ3เอื่ั จากมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้อ 
  2.1.73ขาดแผหั่ ท่ั เที่ยวที่เี็อที่สอใจขั อักท่ั เที่ยว 
  2.2 ความต้องการของประชาชนด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 
  2.2.13ีระชาชอร้ั การความรู้3แผัะเทคอิคการเพ่ิมนันัิรแผัะการเพ่ิมคุณภาพขั นันัิรทา 
การเกษรร 
  2.2.23ีระชาชอร้ั การให้มีการส่ เสริมการีระกับัาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับครับครัว 
  2.2. 3ีระชาชอร้ั การให้มีรัาดกัา ใอการรับซื้ันันัิรทา การเกษรร  รััดจอการจัด
กิจกรรมส่ เสริมสอับสอุอการขายนัิรภัณฑ์ชุมชอ 
  2.2.43ีระชาชอร้ั การ าอท าไม่ให้มีคอว่า  าอใอชุมชอ 
  2.2.53ีระชาชอร้ั การให้มีแผหั่ ท่ั เที่ยวที่เี็อที่สอใจขั อักท่ั เที่ยวเพ่ืัจะได้มีรายได้
เกิดข้ึอใอชุมชอ 
  2.2.6 จัดให้มีแผหั่ รัาดสด3ให้มีการซื้ัขาย3แผักเีัี่ยอสิอค้าัุีโภคบริโภคีระจ าวัอ 
  3. ด้านสังคม 
  เทศบาัร าบับ้าอกัา 3มีัักษณะเี็อชุมชอกระจายมีสภาพกึ่ เมืั 3กึ่ ชอบท3มีีระชาชอัาศัย
ัยู่ัย่า หอาแผอ่อบริเวณสั ฟากทา หัว แผน่อดิอ3สาย31083มีโร เรียอที่รั้ ัยู่ใอเขรเทศบาัร าบับ้าอกัา 3รวม3
 3โร เรียอ3แผบ่ เี็อโร เรียอระดับีระถมศึกษา3จ าอวอ323โร เรียอ3แผัะสถาบัอการศึกษาระดับัาชีวศึกษา3จ าอวอ3
13โร เรียอ3มีที่ั่าอหอั สืัพิมพ์ีระจ าหมู่บ้าอ3ีระชาชอส่วอใหญ่อับถืัศาสอาพุทธ ด้าอการส่ เสริมสุขภาพ
ัอามัย3แผัะี้ั กัอแผกไ้ขีัญหาโรคริดร่ั3มีสถาอีัอามัย/โร พยาบาัส่ เสริมสุขภาพระดับร าบั3จ าอวอ343แผห่  

3.1 สภาพปัญหาด้านสังคม  ได้แก่  
   .1.13สั คมเมืั เริ่มัุกั้ าสั คมชอบท3ท าให้เกิดการเีัี่ยอแผีั ด้าอวิถีชีวิร33ศิัีวัฒอธรรม
ขั ท้ั ถิ่อเริ่มถูกกัือ3ีระชาชอเริ่มถัยห่า จากธรรมะ 
   .1.23เด็กวัยรุ่อมีการรวมกัุ่ม3 ใช้เวัาว่า ไีใอทา ที่ไม่สร้า สรรค์3แผัะไม่เกิดีระโยชอ์333333333333
มีีัญหาการมั่วสุม3ยาเสพริด 
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 .1. 3นู้สู ัายุแผัะนู้ด้ัยโักาสทา สั คมยั ไม่ได้รับการดูแผั3แผัะช่วยเหัืัเท่าท่ีควร 
   .1.43เกิดช่ั ว่า ภายใอครับครัว3เอื่ั จากนู้ีกครั ร้ั ไีท า าออักพ้ือที่3ท าให้ 
เด็กขาดความับัุ่อ 
   .1.53ีระชาชอขาดความรู้ความเข้าใจใอเรื่ั ััคคีภัย3แผัะกฎจราจร 
   .1.63ีระชาชอยั มีความรู้ใอเรื่ั เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพัอามัยไม่ดีพั ยั ไม่ได้รับความ
สะดวกสบายใอการรับบริการ3ขาดการดูแผัเัาใจใส่ร่ัการให้บริการี้ั กัอ3รักษาโรคภัยไข้เจ็บจากภาครัฐ3
ีระชาชอร้ั เดิอทา ไีรักษายั โร พยาบาั 
   .1.73ความไม่เี็อระเบียบเรียบร้ัยขั การขายขั หาบเร่แผน ััย3ท าให้เกิดการ3333333กีด
ขวา ทา จราจร 
   .1.83เด็กอักเรียอที่เรียอดีแผร่ยากจอ3ท าให้ขาดโักาสใอการศึกษาร่ัใอระดับที่สู ขึ้อ 
  3.2 ความต้องการของประชาชนด้านสังคม ได้แก่ 
   .2.13ีระชาชอร้ั การให้มีการส่ เสริมแผัะสืบสาอีระเพณีััอดี ามขั ท้ั ถิ่อให้ัยู่คู่กับ
ท้ั ถิ่อไีจอถึ รุ่อัูกรุ่อหัาอ 
   .2.23ีระชาชอร้ั การให้มีการส่ เสริมให้เยาวชอท ากิจกรรมที่เี็อีระโยชอ์3แผัะใช้เวัาว่า ไี
ใอทา สร้า สรรค์ชุมชอ 
   .2. 3ีระชาชอร้ั การให้ีัญหายาเสพริดหมดไีจากชุมชอ 
   .2.43ีระชาชอร้ั การให้มีการส่ เสริม3การให้ความรู้ใอเรื่ั การดูแผัรักษาสุขภาพัอามัย3การ
ได้รับความสะดวกสบายส าหรับบริการี้ั กัอ3ควบคุมรักษาโรคริดร่ัที่รวดเร็ว3ทั่วถึ 3ทัอเหรุการณ์3มีสถาอที่
ให้บริการใกั้บ้าอ 
   .2.53ีระชาชอร้ั การส่ เสริมการมีส่วอร่วมเสอัแผก้ไขีัญหาด้าอสุขภาพัอามัยสิ่ แผวดั้ัม
ชุมชอร่มกับหอ่วย าอ3ั ค์กรร่า ๆ3แผัะการให้บริการกั ทุอระบบหัักีระกัอสุขภาพระดับท้ั ถิ่อหรืัพ้ือที่3
เทศบาัร าบับ้าอกัา  
   .2.63ีระชาชอร้ั การให้มีการจัดระเบียบใอการขายขั หาบเร่3 ให้มีความเี็อระเบียบ
เรียบร้ัยจะได้ไม่กีดขวา ทา จราจร 
   .2.73ีระชาชอร้ั การให้มีทุอการศึกษาส าหรับเด็กอักเรียอที่เรียอดีแผร่ยากจอ 
   .2.83ีระชาชอร้ั การให้มีการดูแผัแผัะส เคราะห์นู้สู ัายุ3นู้พิการ3แผัะนู้ที่ขาดโักาสทา สั คม
มากยิ่ ขึ้อ 

 .2.93ีระชาชอร้ั การให้มีการส่ เสริมสถาบัอครับครัวให้มีความเข้มแผข็ ขึ้อ 
3.2.10 ีระชาชอร้ั การการี้ั กัอัุบัริเหรุ3การี้ั กัอััคคีภัย3แผัะกฎจราจร 
4. ด้านการเมืองการบริหาร 

  เทศบาัร าบับ้าอกัา 3มีการบริหารจัดการใอรูีแผบบขั นู้บริหารแผัะมีสมาชิกสภาเทศบาั3รวม3
123คอ3ซึ่ มาจากการเัืักรั้ 3แผัะมีีััดเทศบาัเี็อนู้บั คับบัญชาพอัก าอฝ่ายีระจ า 
  4.1 สภาพปัญหาด้านการเมืองการบริหาร ได้แก่ 
  4.1.13อโยบายขั รัฐบาัที่ัักมาบา ครั ้ไม่ชัดเจอ3ก่ัให้เกิดความสับสอร่ัีระชาชอใอพื้อท่ี 
  4.1.23ขาดศูอย์ข้ัมูัีระจ าหมู่บ้าอ 
  4.1. 3ีระชาชอส่วอใหญ่ยั ไม่ค่ัยให้ความส าคัญร่ัการเัืักรั้ ระดับท้ั ถิ่อ 
  4.1.43ีระชาชอไม่ค่ัยให้ความสอใจข่าวสารการท า าอขั เทศบาั 
  4.1.53มีการเีัี่ยอแผีั รัวบทกฎหมายค่ัอข้า มาก3ซึ่ จ าเี็อร้ั มีนู้รับนิดชับ าอ333ด้าออี้
โดยรร  
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4.1.63พอัก าอเทศบาั3ัูกจ้า ีระจ า3แผัะพอัก าอจ้า 33รั ีรับีรุ กระบวอการท า าอให
รับสอั ความรั การขั ีระชาชอไดัยา รวดเร็ว 

  4.1.73ส าอัก าอขาดการให้บริการีระชาชอจุดเดียว3แผบบเบ็ดเสร็จครบว จร 
  4.1.83ัุีกรณ์แผัะเครื่ั มืัเครื่ั ใช้ใอส าอัก าอ3ที่ใช้  ัาอวยความสะดวกให้แผก่ีระชาชอ333มีไม่
เพีย พัร่ัการีฏิบัริ าอ 
  4.2  ความต้องการของประชาชนด้านการเมืองการบริหาร ได้แก่ 
  4.2.13ีระชาชอร้ั การความรวดเร็วใอการท า าอขั พอัก าอแผัะเจ้าหอ้าที่3แผัะการมารับ
บริการจากเทศบาั  
  4.2.23ีระชาชอร้ั การความสะดวกสบายใอการมาริดร่ักับเทศบาั 
  4.2. 3ีระชาชอร้ั การให้เทศบาัด าเอิอการด้วยความโีร่ ใส 
  5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เทศบาัร าบับ้าอกัา 3มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูัฝัยใอเขรเทศบาั3มีการแผก้ไขีัญหาขยะ
ร้อทา 3การคัดแผยกขยะ3การอ าขยะมาท าีุ๋ยหมักรามมิริแผก้ไขีัญหาการใช้ีุ๋ยเคมี3การี้ั กัอการเนาท าัายเพ่ืััด
ีัญหาหมักควัอ3เทศบาัมีแผม่อ้ าที่ส าคัญไหัน่าอ3จ าอวอ313สาย3ได้แผก่3แผม่อ้ าขาอ 
  5.1 สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
  5.1.13มีการพั ทัายขั รัิ่ ริมแผม่อ้ าขาอ3ซ่ึ เี็อััอรรายร่ัชีวิรแผัะทรัพย์สิอขั ีระชาชอ 
  5.1.23ีระชาชอยั ขาดความรู้ความเข้าใจใอการก าจัดขยะ3การคัดแผยกขยะ3แผัะการบรรจุขยะใอ
ภาชอะท่ีมิดชิด3แผัะถูกสุขัักษณะ 
  5.1. 3ีระชาชอที่ัยู่อักเขรเทศบาั3มักัักัับอ าขยะมาทิ้ ใอเขรเทศบาั3ท าให้เี็อการเพ่ิม
ภาระใอการจัดเก็บขยะ 
  5.1.43ีริมาณขยะมีจ าอวอเพิ่มสู ขึ้อเรื่ัยๆ3ไม่มีการคัดแผยกก่ัอทิ้  
  5.1.53ีระชาชอบา ส่วออ าขยะแผัะสิ่ ีฏิกูัขั เสียทิ้ ั สู่แผหั่ อ้ า 
  5.1.6 ีัญหาั าเหมืั รื้อเขิอ3ท าให้อ้ าั้อรัิ่ 3ท่วมขั พ้ือที่ใอเขรเทศบาั 
  5.2 ความต้องการของประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
  5.2.13ีระชาชอร้ั การให้เทศบาัมีการบริหารจัดการขยะัย่า ถูกวิธี 3เพ่ืัรั รับีัญหาใอ
ัอาคร รััดจอการแผก้ไขีัญหาขยะร้อทา 3แผัะัดีัญหาการัักัับเนาขยะ 
  5.2.23ีระชาชอร้ั การให้มีการขุดัักแผม่อ้ าขาอ3แผัะก่ัสร้า เขื่ัอี้ั กัอรัิ่ พั รััดแผอว
แผม่อ้ าขาอ 
  5.2. 3ีระชาชอร้ั การให้มีการให้ความรู้ด้าอการก าจัดขยะ3การคัดแผยกขยะ3ท าีุ๋ยหมัก 
  5.2.43ีระชาชอร้ั การให้แผม่อ้ าใสสะัาด3ีราศจากสิ่ ีฏิกูั 
  5.2.5 ีระชาชอร้ั การให้มีการขุดัักั าเหมืั 3แผัะทา ส่ อ้ าร่า ๆ 
  6. ด้านการสาธารณสุข 
  6.1 สภาพปัญหาด้านการสาธารณสุข ได้แก ่
  6.1.1 มีการแผพร่ระบาดขั โรคริดร่ั 
  6.1.23ขาดบุคัากรใอการั พื้อที่ให้บริการีระชาชอ 
  6.1. 3ขาดการพัฒอาั ค์ความรู้ด้าอภูมิีัญญาพ้ือบ้าอ 
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6.2 ความต้องการของประชาชนด้านการสาธารณสุข 
  6.2.13ีระชาชอร้ั ให้เทศบาัด าเอิอการควบคุมการแผพร่ระบาดขั โรคริดร่ั3เช่อ3การพ่อ
หมักควัอ3เี็อร้อ 
  6.2.2 ีระชาชอร้ั การได้รับการดูแผัสุขภาพัอามัยให้ครับคัุมแผัะทั่วถึ  
  6.2. 3ีระชาชอร้ั การให้ เทศบาัจัดรั้  ศูอย์กัา ใอการรวบรวมั ค์ความรู้ ใอการ
รักษาพยาบาัแผพทย์พ้ือบ้าอ3(หมัเมืั )3 
  7. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  7.1 สภาพปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  7.1.1 ขาดแผหั่ เรียอรู้ใอชุมชอ 
  7.1.23ขาดการส่ เสริมแผัะัอุรักษ์ภาษาั้าออา 
  7.1. 3ขาดแผหั่ เรียอรู้3ห้ั สมุดีระชาชอ 
  7.2 ความต้องการของประชาชนด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  7.2.1 ีระชาชอร้ั การให้เทศบาัจัดรั้ แผหั่ เรียอรู้ใอชุมชอ 
  7.2.23ีระชาชอร้ั การให้เทศบาััอุรักษ์ภาษาั้าออาให้ค ัยู่สืบไี 
  7.2. 3ีระชาชอร้ั การให้ เทศบาัจัดรั้  ห้ั สมุดีระชาชอ3เ พ่ืัเี็อแผหั่ ค้อคว้า333333 3333333333
หาความรู้เพิ่มเริม 
 

 
 
 

จาก  ัาอาจหอ้าที่ขั เทศบาัร าบับ้าอกัา  3รามพระราชบัญญัริเทศบาั33พ.ศ.32496   
แผัะที่แผก้ไขเพ่ิมเริม3แผัะพระราชบัญญัริก าหอดแผนอแผัะขั้อรัอการกระจาย  ัาอาจให้แผก่ั ค์กรีกครั ส่วอ
ท้ั ถิ่อ33พ.ศ. 2542 3รามวิสัยทัศอ์การพัฒอาเทศบาัร าบับ้าอกัา 33คืั33มุ่ พัฒอาให้เทศบาัเี็อ3“เมืั แผห่ 
การศึกษา3แผัะความพัเพีย ”  ีระกับอโยบายขั นู้บริหาร33มุ่ เอ้อให้มีการพัฒอาคุณภาพชีวิรขั ีระชาชอให้
มีสุขภาพัอามัยที่สมบูรณ์แผข็ แผร ัยู่ใอสิ่ แผวดั้ัมที่ดี33มีระบบการี้ั กัอแผัะควบคุมโรคริดร่ั3การส่ เสริม
สุขภาพการดูแผัความีััดภัยด้าอัาหารแผัะอ้ า3รััดจอการสร้า ความเข้มแผข็ ให้ชุมชอมีส่วอร่วมใอกิจกรรม
ร่า ๆ3ส่ เสริมการมีส่วอร่วม3ร่วมคิด3ร่วมท า3ร่วมแผก้ไขีัญหาใอหมู่บ้าอ3การพัฒอาโคร สร้า พ้ือฐาอ3ให้เี็อไีราม
ความจ าเี็อแผัะเหมาะสมกับ บีระมาณที่มีัยู่ัย่า จ ากัด3การจัดั าดับความส าคัญขั ีัญหาเพ่ืัแผก้ไขีัญหาให้
ได้ทัอร่ัเหรุการณ์ที่เกิดขึ้อ3เพื่ัให้เทศบาัร าบับ้าอกัา เี็อเมืั ที่อ่าัยู่บอพ้ือฐาอแผห่ ความพัเพีย 3เมื่ัอ ามา
จ าแผอกเี็อภารกิจ3  ัาอาจหอ้าที่ขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 3โดยได้มีการก าหอดพัอธกิจแผัะยุทธศาสรร์การพัฒอา3
ดั อี้ 
  

 พันธกิจเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
  1.3การพัฒอาทา ด้าอการศึกษา3ส่ เสริมการศึกษาัย่า รับด้าอครบว จร3พัฒอาแผหั่ การศึกษา3
ระบบโร เรียอให้มีคุณภาพได้มารรฐาอ3เอ้อการพัฒอาคอให้มีคุณภาพ 
  2.3ส่ เสริมให้ีระชาชอมีการเรียอรู้รััดชีวิร3333 
   .3การพัฒอา3การส่ เสริมเศรษฐกิจพัเพีย ใอพ้ือที่เอ้อหัักการพ่ึ รอเั มั่อค 3มั่ ค่ั 33แผัะยั่ ยือ 
  4.3พัฒอาเทคโอโัยีสารสอเทศ3เพ่ืัเี็อั ค์กรแผห่ การเรียอรู้ 34.03เพ่ืัให้การบริหารแผัะการ
บริการีระชาชอเี็อไีัย่า มีีระสิทธิภาพ 
 
 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
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 ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 7  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองและชนบท3มีภารกิจที่เก่ียวข้ั 3เช่อ 
  333331.13พัฒอาระบบบริหารจัดการโคร สร้า พ้ือฐาอ 
  333331.23พัฒอาโคร สร้า พื้อฐาอใอชอบท 
  333331. 3พัฒอาโคร สร้า พื้อฐาอใอเขรเมืั  

-3การวิเคราะห์สภาวะแผวดั้ัม3(SWOT Analysis) เพ่ืัใช้เี็อเครื่ั มืัใอการพัฒอาราม 
ยุทธศาสรร์การพัฒอาโคร สร้า พ้ือฐาอขั เมืั แผัะชอบท3ดั อี้ 
จุดแข็ง (Strength = S) 
 (1)3สภาพพื้อที่ัยู่ไม่ห่า ไกัจากรัวจั หวัด มีถออสายหักั
รัดน่าอ3(หมายเัข3108) 
 (2)3มีการคมอาคมที่สะดวก3มีรถีระจ าทา วิ่ น่าอหัาย
สาย3สามารถเชื่ัมโย การขอส่ ไียั ั าเภััื่อๆ3ได้ัย่า สะดวกสบาย 
 (3)3มีความพร้ัมดา้อสาธารณูีโภคแผัะสาธารณูีการ 
 (4)3มีไฟฟ้า3โทรศัพท์3ใอการั าอวยความสะดวกร่ัการ
ด าร ชีวิร 
 (5)3มีแผหั่ อ้ าเพีย พัใอการเกษรร 

จุดอ่อน (Weakness = W) 
 โคร สร้า พื้อฐาอบา หมู่บ้าอยั ไม่ดีพั3ถออบา สายเี็อ
ถออดิอ3หิอคัุก3มีสภาพเี็อหัุมเี็อบ่ั 3การคมอาคมไม่สะดวก
เท่าที่ควรโดยเฉพาะฤดูฝอ 
 

โอกาส (Opportunity = O) 
 (1)3ได้รับการสอับสอุอ บีระมาณใอการด าเอิอการ
ก่ัสร้า ถออ3จากหอว่ย าอภายอัก3เช่อ3ั ค์การบริหารส่วอจั หวัด3
กรมทา หัว ชอบท3โดยเฉพาะถออสายหัักที่ร้ั ใช้ บีระมาณเี็อ
จ าอวอมาก 
 (2)3หอ่วย าอส่วอกัา แผัะภูมภิาค3มกีารส่ เสริมแผัะถ่าย
โัอภารกิจด้าอบรกิารสาธารณะให้แผก่เทศบาั3รามพระราชบัญญัริ
ก าหอดแผนอแผัะขั้อรัอการกระจายั าอาจให้แผก่ั  ค์กรีกครั ส่วอ
ท้ั ถิ่อ 

อุปสรรค (Threat = T) 
 (1) การพัฒอาด้าอโคร สร้า พื้อฐาอเี็อไีได้ช้ากว่าการ
ขยายรัวขั ชุมชอ 
 (2)3 บีระมาณที่มีจ ากัด3ไม่สามารถด าเอิอการด้าอ
โคร สร้า ได้ครับคัุมทุกหมู่บ้าอ 
 (3)3การจัดสรร บีระมาณจากหอว่ย าอภาครัฐโัอมา
ั่าช้า3ไม่สามารถด าเอิอการทัอรามเวัาที่ก าหอดได้ 

 
 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน มี
ภารกิจที่เก่ียวข้ั 3เช่อ 
  33332.13พัฒอาเครืัข่ายความร่วมมืัใอการขับเคัื่ัอแผอวคิดเศรษฐกิจพัเพีย  
  33332.23สร้า แผัะพัฒอาการรวมกัุ่ม3(Cluster) 
  33332. 3ส่ เสริมการใช้เกษรรทฤษฎีใหม่แผัะสร้า ภูมิคุ้มกัอระบบเศรษฐกิจ 
  33332.43พัฒอาศักยภาพนู้ีระกับการรั รับการรวมกัุ่มเศรษฐกิจแผัะเขรการค้าเสรี 

-3การวิเคราะห์สภาวะแผวดั้ัม3(SWOT Analysis) เพ่ืัใช้เี็อเครื่ั มืัใอการพัฒอาราม 
ยุทธศาสรร์การพัฒอาเศรษฐกิจรามแผอวทา ีรัชญาเศรษฐกิจพัเพีย ไีสู่ความยั่ ยือ ดั อี้ 
จุดแข็ง (Strength = S) 
3333333333333(1)3รัฐบาัแผัะนู้บริหารเทศบาัมีอโยบายขับเคัื่ัอการ
พัฒอาท้ั ถิ่อบอแผอวคิดเศรษฐกิจพัเพีย 3 
33333333333333(2)3ีระชาชอใอพื้อที่ใช้ชีวริเรียบ ่ายแผัะยึดแผอวทา 
เศรษฐกิจพัเพีย ใอการด าเอิอชีวิร 
              (3)3เทศบาัมีการด าเอิอการรามแผอวีรัชญาเศรษฐกิจ
พัเพีย ใอโร เรียอเทศบาั313แผัะมีการร่ัยัดไีสู่ชุมชอ 
33333333 

จุดอ่อน (Weakness = W)3 
3333333333333(1)3การด าเอิอการไม่ร่ัเอื่ั 3ไม่มีการสาอร่ั 
            (2) ีระชาชอขาดความรระหอักแผัะเห็อความส าคัญใอการ
อ าแผอวีรัชญาเศรษฐกิจพัเพยี มาใช้ใอชีวิรีระจ าวัอ 
3333333333333(3)3ขาดการสร้า เครืัข่ายใอชุมชอ 
  

โอกาส (Opportunity = O) 
3333333333333(1)3รัฐบาัมุ่ เอ้อให้ท้ั ถิ่อบริหารจัดการรามหัักีรัชญา
เศรษฐกิจพัเพีย  
33333333333333(2)3การด าเอิอการรามแผอวทา เศรษฐกิจพัเพีย สามารถ
อ ามาใช้กับการด าเอิอชีวิรีระจ าวัอ 
              (3)3การพัฒอาบอพื้อฐาอความพัเพยี อ าไีสู่นัส าเร็จ 
333333333 

อุปสรรค (Threat = T) 
3333333333333(1)3การรวมกัุ่มภายใอชุมชอเี็อเพีย ใอระยะสั้อ3ไม่
สามารถขับเคัื่ัอร่ัได้ 
33333333333333(2)3เครืัข่ายไม่มีการขยาย 
              (3)3การด าเอิอการเห็อนัเี็อรูีธรรมค่ัอข้า ช้า3จึ ไม่มี
การด าเอิอการัย่า ร่ัเอื่ั  
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน3333
มีภารกิจที่เก่ียวข้ั 3เช่อ 
  3333 .13ีัูกจิรส าอึกให้เกิดการมีส่วอร่วมใอการัอุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาริแผัะสิ่ แผวดั้ัม 
  3333 .23บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาริแผัะสิ่ แผวดั้ัม 
  3333 . 3พัฒอาชุมชอรัวัย่า แผห่ ความส าเร็จที่เี็อรูีธรรม 

-3การวิเคราะห์สภาวะแผวดั้ัม3(SWOT Analysis) เพ่ืัใช้เี็อเครื่ั มืัใอการพัฒอาราม 
ยุทธศาสรร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาริสิ่ แผวดั้ัมแผัะระบบอิเวศัย่า ยั่ ยือ ดั อี้ 
จุดแข็ง (Strength = S) 
33333333333333(1)3นู้บริหารเทศบาัมีอโยบายสอับสอุอแผอวทา แผัะ
ก าหอดอโยบายใอการพัฒอาด้าอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาริแผัะสิ่ แผวดั้ัมัยา่ ร่ัเอื่ั 3 
33333333333333(2)3เทศบาัได้จัดรั้ ศูอย์เศรษฐกิจพัเพีย 3ณ3โร เรียอใอ
สั กัด3เพื่ัสร้า เี็อแผหั่ เรียอรู้ให้กับอกัเรียอ3ชุมชอ3แผัะีระชาชอ
ทั่วไีได้เข้าไีศึกษาแผอวคิดการบริหารจัดการแผัะรักษาไว้ซ่ึ  
ทรัพยากรธรรมชาริขั ท้ั ถิ่อ 

จุดอ่อน (Weakness = W) 
33333333333(1)3ีระชาชอขาดความรระหอักแผัะเห็อความส าคัญใอการ
ัอุรักษ์ทรัพยากรธรรมชารแิผัะสิ่ แผวดั้ัมอ้ัย 
33333333333(2)3สั คมที่เีัี่ยอไีท าให้เกิดีัญหาด้าอสิ่ แผวดั้ัม 
33333333333(3)3การจัดรั้ เครืัข่ายสิ่ แผวดั้ัมระดับหมู่บ้าอท าได้ไม่ทั่วถึ 3
แผัะไม่ร่ัเอื่ั  
  

โอกาส (Opportunity = O) 
33333333333333(1)3การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาริแผัะสิ่ แผวดั้ัม
เี็อยุทธศาสรร์การพัฒอาที่จั หวัดเชีย ใหม่ให้ความส าคัญ3แผัะ
ก าหอดเี็อยุทธศาสรร์การพัฒอาระดับจั หวัด 
333333333333333(2)3กระแผสสั คมีัจจุบัอหอัมาให้ความส าคัญกับ
สิ่ แผวดั้ัมมากขึ้อ 
3333333333 

อุปสรรค (Threat = T) 
333333333333(1)3การให้ความรู้แผก่ีระชาชอใอการัอุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาริแผัะสิ่ แผวดั้ัมขาดความร่ัเอื่ั 3ทั้ ใอส่วอ
ภาครัฐแผัะหอ่วย าอัื่อๆ3ที่ท า าอด้าอสิ่ แผวดั้ัม 
 (2)3 บีระมาณขั ท้ั ถิ่อที่มีัยู่ัยา่ จ ากัด3ส่ นักระทบ
ให้การด าเอิอการใอการฟื้อฟูสิ่ แผวดั้ัมเี็อไีัย่า ั่าช้า3ขาดความ
ร่ัเอื่ั  

 
  4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้ั 3เช่อ 
  33334.13พัฒอาั ค์ความรู้ด้าอศิัีวัฒอธรรมท้ั ถิ่อ 
  33334.23ส่ เสริมแผัะเชื่ัมโย วิถีชีวิรชุมชอกับวัฒอธรรมท้ั ถิ่อ 
  33334. 3ส่ เสริมแผัะัอุรักษ์สถาีัรยกรรมท้ั ถิ่อ 

-3การวิเคราะห์สภาวะแผวดั้ัม3(SWOT Analysis) เพ่ืัใช้เี็อเครื่ั มืัใอการพัฒอาราม 
ยุทธศาสรร์การัอุรักษ์3ฟ้ือฟูแผัะสืบสาอศิัีวัฒอธรรม3จารีร3ีระเพณีแผัะภูมิีัญญาท้ั ถิ่อ ดั อี้ 
จุดแข็ง (Strength = S) 
33333333333(1)3ีระชาชอใอพื้อทีย่ั รักษาไว้ซ่ึ วัฒอธรรมดั้ เดิมไว้ 
333333333333333(2)3นู้บริหารมีอโยบายใอการัอุรักษ์ศิัีวัฒอธรรม3แผัะ
ภูมิีัญญาท้ั  ถิ่อ 
33333333333333(3)3มีวัดวาัารามที่เกา่แผก่ใอพื้อที่ 
33333333333333(4)3เทศบาัมีโร เรียอแผัะศูอย์พัฒอาเด็กใอสั กัด3 
 

จุดอ่อน (Weakness = W) 
33333333333333(1)3ีระชาชอขาดการมีส่วอร่วมใอการรักษาไว้ซ่ึ ภูมิ
ีัญญาท้ั ถิ่อ 
33333333333333(2)3กระแผสโักาภวิัรอ์เข้ามาเี็อส่วอหอึ่ ขั ชีวิรขั คอ
ท้ั ถิ่อ3ท าให้หั ัืมวัฒอธรรมดั้ เดิมขั ท้ั ถิ่อ 
33333333333333(3)3เยาวชอไม่หว แผหอซ่ึ วัฒอธรรมขั รอเั  
  

โอกาส (Opportunity = O) 
33333333333333(1)3ได้รับการสอับสอุอด้าอการัอุรักษจ์ากหอ่วย าอระดับ
จั หวัดแผัะระดับั าเภั 
33333333333333(2)3ยุทธศาสรร์การพัฒอาจ ัหวัดแผัะยุทธศาสรร์การ
พัฒอาั าเภั3มีการส่ เสริมให้ท้ั ถิ่อ 
ัอุรกัษ์ไว้ซ่ึ จารีรีระเพณี3วัฒอธรรมััอดี ามให้ค ัยู่สืบไี3 
33333333333333(3)3ได้รับความร่วมมืัจากท้ั ถิ่อใกั้เคีย ใอการสาอร่ั3
สืบสาอศิัีวัฒอธรรมท้ั ถิ่อ 
 

อุปสรรค (Threat = T) 
33333333333(1)3คอรุ่อใหม่ไม่ค่ัยให้ความส าคัญกับวัฒอธรรมดั้ เดิม3
ัะเัย3ไม่เห็อความส าคัญ3 
ขาดสืบสาอ3แผัะร่ัยัด 
33333333333333(2)3 บีระมาณที่มีัยู่ัย่า จ ากัด3ท าให้การด าเอิอการขาด
ความร่ัเอื่ั  
33333333333333(3)3ีระชาชอขาดความสอใจ3แผัะไม่ให้ความส าคัญกับ 
ภูมิีัญญาท้ั  ถิ่อ 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม33333333มีภารกิจที่เก่ียวข้ั 3เช่อ 
  33335.133ส่ เสริมการศึกษา3พัฒอาการศึกษาัย่า รับด้าอได้มารรฐาอ33  
  33335.233ส่ เสริมให้ีระชาชอมีการเรียอรู้รััดชีวิร 
  33335. 33ส่ เสริมสุขภาวะ3สุขภาพัอามัย 
  33335.433ส เคราะห์กัุ่มคอด้ัยโักาส 
  33335.533ส่ เสริมแผัะสร้า สภาวะการพ่ึ พารอเั ขั ชุมชอ 
 

-3การวิเคราะห์สภาวะแผวดั้ัม3(SWOT Analysis) เพ่ืัใช้เี็อเครื่ั มืัใอการพัฒอาราม 
ยุทธศาสรร์การพัฒอาคุณภาพชีวิรขั ีระชาชอแผัะกัุ่มด้ัยโักาสใอสั คม3ดั อี้ 
จุดแข็ง (Strength = S) 
33333333333333(1)3นู้อ า3นู้บริหาร3มีอโยบายหัักใอการสอับสอุอ3ส่ เสริม3
แผัะพัฒอาใอด้าอสั คมแผัะ 
สาธารณสุขัย่า ร่ัเอื่ั แผัะครับคัุมทุกพื้อที่ 
 (2)3เทศบาัจัดสรร บีระมาณสอับสอุอกิจกรรมใอการ
ดูแผัรักษาสุขภาพขั ีระชาชอัย่า ร่ั เอื่ั  
 (3)3เทศบาัจัดกิจกรรมส่ เสริมีระเพณีวัฒอธรรมใอ
ท้ั ถิ่อัย่า ร่ัเอื่ั 3เช่อ3รดอ้ าด าหัวนูสู้ ัายุ3ีระเพณีี ๋ใหม่เมืั 3
ฯัฯ 
 (4)3เทศบาัสอับสอุอกิจกรรมใอการี้ั  กัอแผัะรักษา
สุขภาพขั ีระชาชอ3เช่อ3พ่อหมักควัอ3 
 (5)3บุคัากรขั เทศบาั3มจี าอวอแผัะคุณวุฒิ3มีความรู้
ความสามารถหัากหัาย3แผัะพร้ัมทีจ่ะด าเอิอการรามอโยบายขั 
นู้บริหาร 
 (6)3มีโร เรียอใอสั กัดใอเขรพื้อที่3ได้แผก่3ร.ร.เทศบาั31 
(ทุ่ ฟ้าบดราษฎร์บ ารุ )  

จุดอ่อน (Weakness = W) 
 (1)3การด าเอิอกจิกรรมบา โคร การขาดความร่ัเอื่ั 3
ีระชาชอไม่ค่ัยให้ความส าคัญ3แผัะรั้ ใจจริ ใอโคร การที่เทศบาัให้
การสอับสอุอ 
 (2)3ระบบฐาอข้ั มูัด้าอสั คมแผัะสาธารณสุขไม่ถูกร้ั 3ไม่
ชัดเจอ3ีระชาชอให้ข้ั มูัที่คัาดเคัื่ัอ 
 (3)3ีระชาชอมีสว่อร่วมใอกิจกรรมขั เทศบาัอ้ัย3หรืั
ไม่ให้ความสอใจใอโคร การที่เทศบาัด าเอิอการท าให้นัสะท้ัอ
กัับมาไม่ดีเท่าที่ควร 
 (4)3นู้อ าบา หมู่บา้อยั ไม่เห็อความส าคญัเร่ืั การส่ เสริม
การัักก าัั กายัย่า จริ จั 3 
   

โอกาส (Opportunity = O) 
33333333333333(1)3มีการถ่ายโัอภารกจิใอการจัดการศึกษาขั้อพื้อฐาอ
ให้แผก่ั ค์กรีกครั ส่วอท้ั ถิ่อ 
33333333333333(2)3เทศบาัมีั าอาจใอการจัดสรร บีระมาณเพื่ัดูแผั
นู้ด้ั ยโักาส3โดยน่าอกระบวอการคัดเัืักจากคณะกรรมการระดับ
ร าบัแผัะหมู่บา้อ 
33333333333333(3)3ยุทธศาสรร์การพัฒอาดา้อสั คมแผัะสาธารณสุขเี็อ
ยุทธศาสรร์ระดับชาริที่รัฐบาัส่ เสริม 
33333333333333(4)3ยุทธศาสรร์การพัฒอาดา้อสั คมเี็อยุทธศาสรร์การ
พัฒอาขั จั หวัดเชีย ใหม ่
 

อุปสรรค (Threat = T) 
3333333333333(1)3ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้ั ค่ัอข้า มาก3ท าให้การ
ด าเอิอการไม่คั่ั รัว3เกิดความั่าชา้3ไม่ร่ัเอื่ั 3ท าให้ีระชาชอเกิด
ความเบื่ัหอ่าย 
3333333333333(2)3การี้ั  กัอโรคริดร่ับา ชอิดไม่สามารถด าเอิอการได้
ัย่า ครับคัุมทั้ พื้อที่3เช่อ3โรคไข้เัืัดััก เี็อร้อ 
3333333333333(3)3การี้ั  กัอีัญหาด้าอสาธารณสุขแผัะคุณภาพชีวิร3 
เี็อ าอที่ร้ั ใช้ระยะเวัาใอการด าเอิอการ3แผัะร้ั  ัาศัยความ
ร่วมมืัจากหัายั ค์กรที่จะร้ั ีระสาอ าอร่วมกัอจึ จะเกิด
นัส าเร็จ 
 (4)3กระแผสวัฒอธรรมระวัอรกได้เข้ามาแผทอที่วัฒอธรรม
ีระเพณีด้ั เดิมขั ท้ั ถิ่อ3รััดจอวิถชีีวิรขั ีระชาชอใอพื้อที3่
ส่ นักระทบให้สถาบัอครับครัวมีความั่ัอแผั3 

 

  6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้ั 3เช่อ 
  33336.13ีัูกจิรส าอึกด้าอความร่วมมืัใอการดูแผัี้ั กัอภัยใอชุมชอ 
  33336.23เสริมสร้า ีระสิทธิภาพใอการี้ั กัอ3บรรเทาสาธารณภัยแผัะการรักษาความส บ
ีััดภัยแผก่ชุมชอ 
  33336. 3ี้ั กัอแผัะแผก้ไขีัญหายาเสพริด3ับายมุขแผัะีัญหาแผร  าอร่า ด้าว 
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-3การวิเคราะห์สภาวะแผวดั้ัม3(SWOT Analysis) เพ่ืัใช้เี็อเครื่ั มืัใอการพัฒอาราม 
ยุทธศาสรร์การจัดระเบียบภายใอชุมชอ3แผัะการสร้า ความร่วมมืัใอการรักษาความส บเรียบร้ัย3ดั อี้ 
จุดแข็ง (Strength = S) 
33333333333333(1)3เทศบาัมีรถพยาบาัฉุกเฉิอ3ส าหรับให้บริการ
ีระชาชอรััด324 ชั่วโม  
33333333333333(2)3เทศบาัมีเจ้าหอ้าที่ที่มคีวามรู้ความสามารถด้าอการ
ี้ั กัอแผัะบรรเทาสาธารณภยัที่น่าอการับรมจากกรมี้ั กัอแผัะ
บรรเทาสาธารณภยั 
33333333333333(3)3เทศบาัสอับสอุอแผัะส่ เสริมการีกครั ระบับ
ีระชาธิีไรย3โดยให้ส่ เสริมให้ีระชาชอแผสด ความคิดเห็อใอการ
บริหารจัดการน่าอรู้แผด 3แผัะเวบ็ไซด์ขั เทศบาั 
33333333333333(4)3เทศบาัมีการจัดรั้ ศูอย์3ัี.พร.3ใอเทศบาั3เพื่ัเี็อ
ศูอย์กัา ใอการรักษาความส บเรียบร้ั ยภายใอเขรเทศบาัร าบั
บ้าอกัา   

จุดอ่อน (Weakness = W) 
333333333333(1)3การเรียกใช้บริการรถพยาบาัฉุกเฉิอไม่เี็อไีราม
วัรถุีระส ค์ 
333333333333(2)3มีการสับเีัี่ยอเจา้หอ้าทีนู่้รับนิดชับ าอี้ั กัอแผัะ
บรรเทาสาธารณภยับ่ัยครั้ 3ส่ นัให้ าอไม่มีความร่ัเอื่ั  
333333333333(3) เจ้าหอ้าที่ไม่ได้รับการับรมัย่า ร่ัเอื่ั  
333333333333(4)3เขรพื้อที่เทศบาัเี็อแผหั่ ัุรสาหกรรม3มีโร  าอแผหั่ 
นัิรหัายีระเภท3ส่ นัให้มีย้ายเขา้-ยา้ยัักขั ีระชาชอรััด3ท า
ให้การี้ั กัอรักษาความส บค่ัอข้า เี็อไีได้ยาก 
 

โอกาส (Opportunity = O) 
33333333333333(1)3มีการสอับสอุอแผัะเชื่ัมโย เครืัข่าย าอี้ั กัอฯ3
ระหว่า ท้ั ถิ่อใกั้เคีย 3ท าใหก้ารจัดระบบการรักษาความส บ
เรียบร้ัยเี็อไีใอทิศทา เดียวกัอ 
33333333333333(2)3นู้บริหารให้การสอับสออุ บีระมาณใอการจัดรั้ ศูอย์3
ัีพร.  
33333333333333(3)3มีการจัดการฝึกับรมขยายเครืัข่าย3ัีพร.3เี็อการ
ส่ เสริมการจัดระเบียบขั สั คม 

อุปสรรค (Threat = T) 
333333333333(1)3เทศบาัมีพื้อที่รับนิดชับหัายร าบั3หัายหมู่บา้อ3
บา ครั้ ัาจเกิดความั่าชา้ใอการให้บรกิาร 
33333333333(2)3 บีระมาณที่มีัยู่ัย่า จ ากัด3ไม่สามารถด าเอิอการใอ
การรักษาความส บเรียบร้ัยได้ครับคัุมทุกหมู่บ้าอ 
33333333333(3)3การีระสาอ าอเครืัข่ายขั หมู่บ้าอไม่ร่ัเอื่ั 3ส่ นัให้
การด าเอิอ าอไม่เี็อไีรามเี้าหมาย 
 

 

  7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม3 
มีภารกิจที่เก่ียวข้ั 3เช่อ 
  33337.13สร้า จิรส าอึกแผัะพัฒอาขีดความสามารถบุคัากรท้ั ถิ่อ 
  33337.23เสริมสร้า ีระสิทธิภาพแผัะธรรมาภิบาัใอการบริหารจัดการ 
  33337. 3ส่ เสริมการมีส่วอร่วมขั ทุกภาคส่วอใอการรรวจสับควบคุม 
  33337.43ส่ เสริมพัฒอาเทคโอโัยีสารสอเทศ33เพ่ืัเี็อั ค์กรแผห่ การเรียอรู้ 

-3การวิเคราะห์สภาวะแผวดั้ัม3(SWOT Analysis) เพ่ืัใช้เี็อเครื่ั มืัใอการพัฒอาราม 
ยุทธศาสรร์การบริหารจัดการบ้าอเมืั ที่ดี3ด้วยอวัรกรรมการบริหารที่เหมาะสม3ดั อี้ 
จุดแข็ง (Strength = S) 
33333333333333(1)3เทศบาัส่ เสริมกระบวอการการมีส่วอร่วมขั 
ีระชาชอทุกภาคส่วอ 
33333333333333(2)3เทศบาัมีการพัฒอาระบบบริหารจัดการแผัะจัดหา
ัุีกรณ์เทคโอโัยีมาใช้ใอการบริหาร าอ 
33333333333333(3)3เทศบาัมีอโยบายใอการสอับสอุอการพัฒอาบุคัากร
ัย่า สม่ าเสมั 

จุดอ่อน (Weakness = W) 
33333333333(1)3ีระชาชอยั ขาดความสอใจใอเรื่ั การเมืั การีกครั  
33333333333(2)3ีระชาชอไม่เข้าใจบทบาทขั รอเั ใอการพัฒอา
ท้ั ถิ่อ 
33333333333(3)3ีระชาชอเห็อความส าคัญใอการเข้ามามีส่วอรว่มใอการ
บริหาร าอขั เทศบาััยู่ใอเกณฑ์ร่ า 
 

โอกาส (Opportunity = O) 
33333333333333(1)3เทศบาัมีอโยบายให้ใชเ้ทคโอโัยีใอการท า าอ3แผัะ
จัดท าศูอย์ข้ัมูัขา่วสารท าให้การีฏิบรัิ าอเี็อไีัย่า มี
ีระสิทธิภาพ 
33333333333333(2)3เทศบาัสอับสอุอแผัะจดัส่ เจ้าหอ้าที่เข้ารับการับรม
การใช้คัมพิวเรัร์ให้กบับุคัากรใอสาย าอที่เกี่ยวข้ั ครับคัุมทุก
ร าแผหอ่  
33333333333333(3)3ยุทธศาสรร์ด้าอการเมืั 3การบริหารจัดการบ้าอเมืั ที่
ดี3เี็อยุทธศาสรร์ระดับชาร3ิระดับจั หวัด3สอับสอุอแผัะถา่ยโัอ
ภารกิจให้ั  ค์กรีกครั ส่วอท้ั ถิ่อบริหารจัดการเั  

อุปสรรค (Threat = T) 
333333333333(1)3การพัฒอาดา้อการเมืั 3การบริหาร าอ3เี็อ าอที่ร้ั  
ัาศัยความรว่มมืัจากหัายภาคส่วอทีจ่ะร้ั ีระสาอ าอกัอ3จึ จะ
เกิดนัสัมฤทธิ์ 
333333333333(2)3การพัฒอาดา้อการเมืั 3การบริหาร3เี็อ าอที่ร้ั  ัาศัย
จิรส าอึก3แผัะความรั้ ใจจริ 3จึ จะบั เกิดนัส าเร็จ 
333333333333(3)3กฎ3ระเบียบ3แผัะข้ั บั คับร่า ๆ3ใอการีฏิบัริ าอขั 
เทศบาัก าหอดให้ีระชาชอเข้ามามีสว่อร่วมใอการบริหาร าอขั 
เทศบาั3เช่อ3การจัดท าแผนอพัฒอาเทศบาั3การจัดซ้ืัจัดจ้า 3เี็อร้อ 
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เทศบาัร าบับ้าอกัา 3วิเคราะห์แผั้วพิจารณาเห็อว่าภารกิจหััก3แผัะภารกิจรั ที่ร้ั 
ด าเอิอการ3ดั อี้  

ภารกิจหลัก 
           1. การดูแผัคุณภาพชีวิรขั ีระชาชอ 

            2. การพัฒอาสิ่ แผวดั้ัมแผัะทรัพยากรธรรมชาริ 
 33333 .3การส่ เสริมการเกษรรแผัะัาชีพให้แผก่ีระชาชอ 
 3 4.3การพัฒอาแผัะีรับีรุ โคร สร้า พื้อฐาอ 

5. การพัฒอาเมืั แผัะการบริหาร 
6. การพัฒอาแผัะส่ เสริมัาชีพ 
7.3จัดให้มีแผัะบ ารุ ทา บกแผัะทา อ้ า 
8.3จัดให้มีไฟฟ้าหรืัแผส สว่า  
9.3จัดให้มีอ้ าสะัาดหรืัการีระีา 
10.3การรักษาความส บเรียบร้ัยขั ีระชาชอ 
11. ก าจัดมูัฝัย3สิ่ ีฏิกูั3แผัะอ้ าเสีย 
12.3การจัดให้มีแผัะบ ารุ รักษาสิ่ สาธารณูีโภค3แผัะสาธารณูีการ 
1 .3การดูแผัแผัะควบคุมัาคารแผัะการก่ัสร้า ัาคาร 
14.3การจัดให้มีแผัะควบคุมดูแผัรัาด 
15.3การจัดให้มีแผัะบ ารุ รักษาโร ฆ่าสัรว์ 
16.3การจัดให้มีแผัะส่ เสริมสอับสอุอใอด้าอการศึกษาทุกระดับ 
17.3การส่ เสริมแผัะสอับสอุอใอด้าอการสาธารณสุข3การัอามัย3ครับครัว3แผัะการ 

รักษาพยาบาั 
18.3การส่ เสริมแผัะสอับสอุอกิจกรรมด้าอการกีฬา 
19.3การควบคุมี้ั กัอแผัะระ ับโรคริดร่ั 
20.3การส่ เสริมแผัะสอับสอุอกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒอาสรรี เด็ก3เยาวชอ3นู้สู ัายุ33 

แผัะนู้ด้ัยโักาส33 
21.3การจัดให้มีแผัะส่ เสริมสอับสอุอการรักษาความส บเรียบร้ัยขั ีระชาชอ 
22.3การสอับสอุอแผัะส่ เสริมโคร การร่า ๆ3ที่ร่ัร้าอยาเสพริดทุกชอิด 
23. การสอับสอุอแผัะส่ เสริมการบ ารุ รักษาศิัีะ3จารีร3ีระเพณี3ภูมิีัญญาท้ั ถิ่อ3แผัะ 

วัฒอธรรมััอดีขั ท้ั ถิ่อ 
 

       ภารกิจรอง     
1. ส่ เสริมแผัะัอุรักษ์ศิัีวัฒอธรรม33ีระเพณีขั ท้ั ถิ่อ 
2. การฟ้ือฟูวัฒอธรรมแผัะส่ เสริมีระเพณีท้ั ถิ่อ 
3. การสอับสอุอแผัะส่ เสริมัุรสาหกรรมใอครัวเรืัอ       
4. การพัฒอาแผัะีรับีรุ แผหั่ ท่ั เที่ยว 
5. การพัฒอาการเมืั แผัะการบริหาร 
6. การส่ เสริมการเกษรร 
7. การสอับสอุอแผัะส่ เสริมการท ามาหากิอขั ราษฎร 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่เทศบาลต าบลบ้านกลางจะด าเนินการ 
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8.3จัดให้มีรัาด3 
9. จัดให้มีสุสาอแผัะฌาีอสถาอ 
10. การสั คมส เคราะห์ 
11. การจัดสถาอที่พักน่ัอหย่ัอใจ 
12. การส่ เสริมการกีฬา 
13. ควบคุมการเัี้ย สัรว์ 
14.3การนั เมืั  
15. การจัดการแผัะควบคุมดูแผัที่ัยู่ัาศัยขั ราษฎร 
16. การสอับสอุอแผัะส่ เสริมการรักษาความีััดภัย3ความเี็อระเบียบเรียบร้ัย33 

โร มหรสพ3แผัะสาธารณสถาอัื่อๆ 
17. การสอับสอุอแผัะส่ เสริมการฝึกับรมัาสาสมัครี้ั กัอภัยฝ่ายพัเรืัอ3ส าหรับการ 

เฝ้าระวั สาธารณภัยใอเขรเทศบาั 
18. การสอับสอุอเทศพาณิชย์แผัะส่ เสริมการั ทุอภายใอเขรเทศบาั 
19. การควบคุมดูแผัการเัี้ย สัรว์  
20. จัดให้มีแผัะบ ารุ ที่ท าการพิทักษ์รักษาคอเจ็บี่วย 
21. การจัดให้มีแผัะบ ารุ รักษาสุสาอหรืัฌาีอสถาอ 
22.3การสอับสอุอเครื่ั มืัเครื่ั ใช้ใอการดับเพัิ 3รััดจอให้ความรู้แผก่ีระชาชอใอการ 

ใช้เครื่ั มืัใอการดับเพัิ เบื้ั ร้อ 
23. การสอับสอุอแผัะส่ เสริมการท่ั เที่ยว 
24.3การสอับสอุอการจัดการการบ ารุ รักษาแผัะการใช้ีระโยชอ์จากี่าไม้ที่ดิอ 

ทรัพยากรธรรมชาริ3แผัะสิ่ แผวดั้ัมให้เกิดีระโยชอ์สู สุด 
 

 
  

  
  จากการวิเคราะห์ััรราก าัั ที่มีขั เทศบาัร าบับ้าอกัา  โดยใช้การวิเคราะห์สภาวะแผวดั้ัม3
SWOT Analysis เพ่ืัใช้เี็อเครื่ั มืัใอการวิเคราะห์สถาอการณ์3เพ่ืัให้นู้บริหารรู้จุดแผข็ 3จุดั่ัอ3โักาส3แผัะัุี
สรรค์ขั ั ค์กร3ซึ่ จะช่วยให้ทราบว่าั ค์กรได้เดิอทา มาถูกทิศแผัะไม่หั ทา 3อักจากอี้ยั บักได้ว่าั ค์กรมี
แผร ขับเคัื่ัอไียั เี้าหมายได้ดีหรืัไม่3มั่อใจได้ัย่า ไรว่าระบบการท า าอใอั ค์กรยั มีีระสิทธิภาพัยู่3มี
จุดั่ัอที่จะร้ั ีรับีรุ ัย่า ไร3โดยมีรายัะเัียด3ดั อี้ 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) ของบุคลากร 
ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง (Strength = S) 
1.3มีภูมิั าเอาัยู่ใอพื้อที่เทศบาั3แผัะพ้ือที่ใกั้ 
2.3มีัายุเฉัี่ย3๒๕3-35๐3ี 3เี็อวัยท า าอ 
 .3มีนู้หญิ มากกว่านู้ชายท าให้การท า าอัะเัียด 
4.3มีการพัฒอาศึกษาหาความรู้เพิ่มเริมัยู่เสมั 
5.3เี็อคอใอชุมชอสามารถท า าอคั่ั รัว3โดยใช้ 
3333ความสัมพัอธ์ส่วอรัวได้ 

จุดอ่อน (Weakness = W) 
1.3บา ส่วอมีความรู้ไม่สัดคั้ั กับภารกิจ 
3333ขั เทศบาั 
2.3ท า าอใอัักษณะเชื่ัความคิดส่วอรัวมากกว่า 
3333หัักการแผัะเหรุนัที่ถูกร้ั ขั ทา ราชการ 
 .3มีภาระหอี้สิอ 
 

 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอตัราก าลงั 
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โอกาส (Opportunity = O) 
1.3มีความใกั้ชิดคุ้อเคยกับีระชาชอท าให้เกิด3333333 
3333ความร่วมมืัใอการท า าอ ่ายขึ้อ 
2.3มีความจริ ใจใอการพัฒอาการท า าอ3ัุทิศรอ 
3333ได้รััดเวัา 
 .3ชุมชอยั มีความคาดหวั ใอรัวนู้บริหารแผัะ 
3333การท า าอแผัะเทศบาัใอฐาอะรัวแผทอ 
 

อุปสรรค (Threat = T) 
1.3ส่วอมากมีเ ิอเดืัอ/ค่าจ้า อ้ัย3รายได้ไม่เพีย พั 
2.3ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสัดคั้ั กับความยาก 
3333ขั  าอ 
 .3พื้อที่กว้า ท าให้การท า าอค่ัอข้า ยาก 
4.3มีความก้าวหอ้าใอว แผคบ 
 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 

ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง (ระดับองค์กร) 
 

จุดแข็ง (Strength = S) 
 

1.3บุคัากรมีความรักท้ั ถิ่อไม่ร้ั การย้าย 
2.3การเดิอทา สะดวกท า าอเกิอเวัาได้ 
 .3ชุมชอยั มีความคาดหวั ใอรัวนู้บริหารแผัะ 
3333การท า าอ3แผัะเทศบาัใอฐาอะรัวแผทอ 
4. มีการส่ เสริมการศึกษาแผัะฝึกับรมบุคัากร 
5.3ให้โักาสใอการพัฒอาแผัะส่ เสริมความ3 
3333ก้าวหอ้าขั บุคัากรภายใอั ค์กรัย่า  
3333เสมัภาคกัอ 
6.3ส่ เสริมให้มีการอ าความรู้แผัะทักษะใหม่ๆ3 
3333ที่ได้จากการศึกษาแผัะฝึกับรมมาใช้ใอการ 
3333ีฏิบัริ าอ 

 

จุดอ่อน (Weakness = W) 
 

1.3ขาดบุคัากรที่มีความรู้เฉพาะด้าอทา วิชาชีพ 
2.3พื้อที่พัฒอากว้า 3ีัญหามากท าให้บา สาย าอ 
3333มีบุคัากรไม่เพีย พัหรืัไม่ 

โอกาส (Opportunity = O) 
 

1.3ีระชาชอให้ความร่วมมืัใอการพัฒอา 
2.3มีความคุ้อเคยกัอทุกคอ 
 .3บุคัากรมีถ่ิอที่ัยู่กระจายใอเขรเทศบาั 333 
3333ท าให้รู้3สภาพพ้ือที่3ทัศอคริขั ีระชาชอได้ดี 
4.3บุคัากรมีการพัฒอาความรู้ีริญญารรี/ 
3333ีริญญาโทเพ่ิมข้ึอ 
5.3นู้บริหารแผัะนู้บั คับบัญชารามสาย าอมี 
3333บทบาทใอการช่วยให้บุคัากรบรรัุเี้าีระส ค์ 
 

อุปสรรค (Threat = T) 
 

1.3มีระบบัุีถัมภ์แผัะกัุ่มพรรคพวกจาก3 
3333ความสัมพัอธ์แผบบเครืัญาริใอชุมชอ3 
3333การด าเอิอการทา วิอัยเี็อไีได้ยากมักกระทบ 
3333ญาริพ่ีอ้ั  
2.3ขาดบุคัากรที่มีความเชี่ยวชาญบา สาย าอ 
3333ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ร้ั เพ่ิมพูอความรู้ให้ 
3333หัากหัายจึ จะท า าอได้3 
 .3 บีระมาณมีค่ัอข้า จ ากัด 
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เทศบาัร าบับ้าอกัา 3ได้ก าหอดโคร สร้า การแผบ่ ส่วอราชการ3ัักเี็อ35 ส่วอราชการ3 
ได้แผก่3 ส าอักีััดเทศบาั3กั คัั 3กั ช่า 33กั สาธารณสุขแผัะสิ่ แผวดั้ัม3แผัะกั การศึกษา3(มีโร เรียอใอ
สั กัด3 1 3แผห่ 33แผัะศูอย์พัฒอาเด็กเั็ก3 4  แผห่ )33เพ่ืัเี็อการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้าอการบริหาร าอบุคคั
ไม่ให้เพ่ิมสู ขึ้อ3ีระกับกับจ าอวอััรราก าัั ที่มี3ณ3ีัจจุบัอ3มีจ าอวอเพีย พัแผัะสัดคั้ั กับภารกิจ3  ัาอาจ
หอ้าที่3แผัะคุณภาพ าอ3สามารถีฏิบัริหอ้าที่ให้ีระชาชอได้ัย่า มีีระสิทธิภาพแผั้ว3ดั อั้อ3เพ่ืัให้การก าหอด
กรับััรราก าัั ขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 3มีความถูกร้ั แผัะเหมาะสม3จึ ได้ท าการีรับัด/ยุบกรับ
ััรราก าัั ที่ไม่จ าเี็อใอส่วอขั พอัก าอจ้า ั 3แผัะได้มีการีรับเกัี่ยััรราก าัั ที่มีัยู่ให้เี็อไีราม  ัาอาจ
หอ้าที่ที่รับนิดชับ3แผัะให้สัดคั้ั กับภาระค่าใช้จ่ายด้าอการบริหาร าอบุคคั3เี็อการแผก้ไขีัญหาการ
บริหาร าอบุคคัภายใอส่วอราชการร่า ๆ3ทั้ อี้3เทศบาัร าบับ้าอกัา 3ได้ก าหอดกรับััรราก าัั ขั พอัก าอ
เทศบาั3พอัก าอครูเทศบาัแผัะบุคัากรทา การศึกษา3ัูกจ้า ีระจ า3แผัะพอัก าอจ้า 3โดยก าหอดกรับ
ััรราก าัั ไว้33ทั้ สิ้อ33153 3ััรรา 

 
 

  
   

 

จากสภาพีัญหาขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 3มีภารกิจ3  ัาอาจหอ้าที่ที่จะร้ั ด าเอิอการแผก้ไข
ีัญหาดั กั่าวภายใร้  ัาอาจหอ้าที่ที่ก าหอดไว้ใอพระราชบัญญัริเทศบาั3พ.ศ.32496 แผัะที่แผก้ไขเพ่ิมเริม3แผัะ
รามพระราชบัญญัริก าหอดแผนอแผัะขั้อรัอการกระจาย  ัาอาจ3พ.ศ.32542 โดยมีการก าหอดโคร สร้า ส่วอ
ราชการ3ดั อี้ 

 

  8.1 โครงสร้าง3เช่อ3เทศบาัร าบับ้าอกัา 3ก าหอดภารกิจด้าอการดูแผัคุณภาพชีวิรขั 
ีระชาชอ3จึ ก าหอดให้เี็อ าอพัฒอาชุมชอแผัะสวัสดิการสั คมัยู่ใอส าอักีััดเทศบาั3เี็อร้อ 
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 

หมายเหตุ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
   1.1 ฝ่ายธุรการ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
    1.1 ฝ่ายธุรการ 

 

          1.1.1  าอธุรการ           1.1.1  าอธุรการ  
          1.1.2  าอกิจการสภา           1.1.2  าอกิจการสภา  
33333333331.1.3  าอพัฒอาชุมชอแผัะ333333 
3333333333333333333สวสัดิการสั คม 

33333333331.1.3  าอพัฒอาชุมชอแผัะ 
3333333333333333333สวสัดิการสั คม 

 

33333333331.1.4  าอส่ เสริมัาชีพ 33333333331.1.4  าอส่ เสริมัาชีพ  
33333333331.1.5  าอบริการเนยแผพร่วิชาการ 
                   ข้ัมูัข่าวสารแผัะ 
3333333333333333333 าอีระชาสัมพัอธ์ 

3333333333 
 

 

 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 

หมายเหตุ 
 

     1.2 ฝ่ายปกครอง       1.2 ฝ่ายปกครอง   
333333333331.2.1  าอทะเบียอราษฎรแผัะ 
33333333333333333333บัรรีระจ ารัวีระชาชอ 

333333333331.2.1  าอทะเบียอราษฎรแผัะ 
33333333333333333333บัรรีระจ ารัวีระชาชอ 

 

333333333331.2.2  าอี้ั กัอแผัะบรรเทา 
33333333333333333333สาธารณภัย 

333333333331.2.2  าอี้ั กัอแผัะบรรเทา 
33333333333333333333สาธารณภัย 

 

333333333331.2.3  าอรักษาความส บเรียบร้ัย 
33333333333333333333แผัะความม่ัอค  

333333333331.2.3  าอรักษาความส บเรียบร้ัย 
33333333333333333333แผัะความม่ัอค  

 

    1.3 ฝ่ายอ านวยการ     1.3 ฝ่ายอ านวยการ  
33333333331.3.1  าอการเจ้าหอ้าที่ 33333333331.3.1  าอการเจ้าหอ้าที่  
33333333331.3.2  าอบริหารทั่วไี 33333333331.3.2  าอบริหารทั่วไี  
33333333331.3.3  าอรักษาความสะัาดแผัะ 
3333333333333333333ความเรียบร้ัยใอัาคาร 
3333333333333333333สถาอที3่33333333 

33333333331.3.3  าอรักษาความสะัาดแผัะ 
3333333333333333333ความเรียบร้ัยใอัาคาร 
3333333333333333333สถาอที3่33333333 

 

33333333331.3.4  าอวิเคราะห์อโยบายแผัะแผนอ 33333333331.3.4  าอวิเคราะห์อโยบายแผัะแผนอ  
          1.3.5  าออิริการแผัะรับเรื่ั ราว 
3333333333333333333ร้ั ทุกข์33333333333333 

          1.3.5  าออิริการแผัะรับเรื่ั ราว 
3333333333333333333ร้ั  ทุกข์ 
          1.3.6  าอบริการเนยแผพร่วิชาการ 
3333333333333333333ข้ัมูัข่าวสาร3แผัะ 
3333333333333333333 าอีระชาสัมพัอธ์ 

 

2. กองคลัง 2. กองคลัง  
33332.1 ฝ่ายพัฒอารายได้ 33332.1 ฝ่ายพัฒอารายได้  
33333333332.1.1  าอนัีระโยชอ์  33333333332.1.1  าอนัีระโยชอ์   
33332.2 ฝ่ายบริหาร าอการคัั  33332.2 ฝ่ายบริหาร าอการคัั   
33333333332.2.1  าอการเ ิอแผัะบัญชี 33333333332.2.1  าอการเ ิอแผัะบัญชี  
33333333332.2.2  าอระเบียบการคัั  33333333332.2.2  าอระเบียบการคัั   
33333333332.2.3  าอสถิริการคัั  33333333332.2.3  าอสถิริการคัั   
33333333332.2.4  าอพัสดุแผัะทรัพย์สิอ 33333333332.2.4  าอพัสดุแผัะทรัพย์สิอ  
33333333332.2.5  าอธุรการ 33333333332.2.5  าอธุรการ  
3. กองช่าง 3. กองช่าง  
33333.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 33333.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
3333      3.1.1  าอบริหารทั่วไี 3333      3.1.1  าอบริหารทั่วไี  
3333      3.1.2  าอกิจการีระีา 3333      3.1.2  าอกิจการีระีา  
3333333333333333333(1)3 าอนัิรอ้ าีระีา3ริดรั้  3333333333333333333(1)3 าอนัิรอ้ าีระีา3ริดรั้   
333333333333333333333333แผัะซ่ัมบ ารุ  333333333333333333333333แผัะซ่ัมบ ารุ   
3333333333333333333(2)3 าอการเ ิอแผัะบัญชี 3333333333333333333(2)3 าอการเ ิอแผัะบัญชี  
33333.2 ฝ่ายการโยธา 33333.2 ฝ่ายการโยธา  
33333333333.2.1  าอวิศวกรรม 33333333333.2.1  าอวิศวกรรม  
33333333333.2.2  าอจัดสถาอที่แผัะการไฟฟ้า 
3333333333333333333สาธารณะ 

33333333333.2.2  าอจัดสถาอที่แผัะการไฟฟ้า 
3333333333333333333สาธารณะ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 

หมายเหตุ 
 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
33334.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 33334.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
33333333334.1.1  าอรักษาความสะัาด333333333333333 
3333333333333333333สุขาภิบาัแผัะัอามัย33 
3333333333333333333สิ่ แผวดั้ัม 

33333333334.1.1  าอรักษาความสะัาด333333333333333 
3333333333333333333สุขาภิบาัแผัะัอามัย33 
3333333333333333333สิ่ แผวดั้ัม 

 

33333333334.1.2  าอบริหารทั่วไี 33333333334.1.2  าอบริหารทั่วไี  
33333333334.1.3  าอส่ เสริมสุขภาพ3ี้ั กัอ 
3333333333333333333แผัะควบคุมโรคริดร่ั 

33333333334.1.3  าอส่ เสริมสุขภาพ3ี้ั กัอ 
3333333333333333333แผัะควบคุมโรคริดร่ั 

 

33333333334.1.4  าอธุรการ 
            4.1.5  าอสัรวแผพทย์ 

33333333334.1.4  าอธุรการ 
            4.1.5  าอสัรวแผพทย์ 

 

5. กองการศึกษา 5. กองการศึกษา  
33335.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา 33335.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา  
33333333335.1.1  าอการเจ้าหอ้าที่ 33333333335.1.1  าอการเจ้าหอ้าที่  
33333333335.1.2  าอบริหารทั่วไี 33333333335.1.2  าอบริหารทั่วไี  
33333333335.1.3  าอพัสดุแผัะทรัพย์สิอ 33333333335.1.3  าอพัสดุแผัะทรัพย์สิอ  
33333333335.1.4  าอส่ เสริมการศึกษา3ศาสอา3 
3333333333333333333ีระเพณี3ศิัีะ3วัฒอธรรม 

33333333335.1.4  าอส่ เสริมการศึกษา3ศาสอา3 
3333333333333333333ีระเพณี3ศิัีะ3วัฒอธรรม 

 

33333333335.1.5  าอส่ เสริมกีฬาแผัะ 
3333333333333333333อัอทอาการ 

33333333335.1.5  าอส่ เสริมกีฬาแผัะ 
3333333333333333333อัอทอาการ 

 

33333333335.1.6  าอส่ เสริมกิจกรรมเด็กแผัะ 
3333333333333333333เยาวชอ  

33333333335.1.6  าอส่ เสริมกิจกรรมเด็กแผัะ 
3333333333333333333เยาวชอ  

 

33335.2 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์  
         บ ารุง) 

33335.2 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์ 
          บ ารุง) 

 

 



 

 
 
 

8.2 การวิเคราะหก์ารก าหนดต าแหน่ง
     เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกจิท่ีจะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซ่ึงเป็น

การสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมเีท่าใด  เพือ่น ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด  จ านวนเท่าใดในส่วนราชการนั้น
จึงจะเหมาะสมกบัภารกจิ ปริมาณงาน เพือ่ให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านกลาง และเพือ่ให้การบริหารงานของ
ของเทศบาลเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน าผลการวิเคราะห์มาบันทึกข้อมลูลงในกรอบอตัราก าลัง 3 ปี ดังนี้

สว่นราชการ กรอบ
อัตราก าลงั
เดมิ

2561 2562 2563 2561 2562 2563
1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 1 1 1 1 - -
2 รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 1 1 1 1 - - -

ส านักปลดัเทศบาล
3 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) 1 1 1 1 - - -
4 หัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม
5 หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -
6 หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -
7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
8 นักพฒันาชุมชน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
9 นิติกร (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -

10 นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
11 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
12 นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
13 นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
14 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -

ลกูจ้างประจ า
15 หัวหน้าหมวดรถยนต์ 1 1 1 1 - - -

พนักงานจ้างตามภารกิจ
16 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 1 1 1 1 - - -
17 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพนัธ์ 1 1 1 1 - - -
18 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 2 2 2 - - -
19 พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -
20 พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 2 2 2 2 - - -
21 พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 3 3 3 3

พนักงานจ้างทัว่ไป
22 พนักงานดับเพลิง 3 3 3 3 - - -
23 ภารโรง 2 2 2 2 - - -
24 คนงานท่ัวไป 2 - - - -2 - - ยุบเลิก

กองคลงั
25 ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) 1 1 1 1 - - -
26 หัวหน้าฝ่ายพฒันารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -

ใช้ในช่วงระยะเวลา 3
ข้างหน้า

31

กรอบอัตราก าลงั 3 ป ีประจ าปงีบประมาณ 2561 - 2563 

ที่

อัตราต าแหน่งทีค่าดว่า
จะตอ้ง

เพ่ิม / ลด หมายเหตุ



 

 
 
 
 
 

สว่นราชการ กรอบ
อัตราก าลงั
เดมิ

2561 2562 2563 2561 2562 2563
27 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -
28 นักวิชาการพสัดุ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
29 นักวิชการคลัง (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
30 นักวิชาการจัดเกบ็รายได้ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม
31 เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -
32 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -
33 เจ้าพนักงานพสัดุ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -
34 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 1 - - - -1 - - ยุบเลิก

พนักงานจ้างตามภารกิจ
35 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -
36 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ 1 1 1 1 - - -
37 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ 1 1 1 1 - - -

พนักงานจ้างทัว่ไป
38 คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -

กองช่าง
39 ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) 1 1 1 1 - - -
40 หัวหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นกับริหารงานช่าง ระดับต้น) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม
41 หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม
42 วิศวกรไฟฟา้ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
43 นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
44 นายช่างโยธาอาวุโส 1 1 1 1 - - -
45 นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -
46 นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -
47 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -

ลกูจ้างประจ า - -
48 ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ 1 - 1 1 - - -
49 ผู้ช่วยช่างประปา 1 - 1 1

พนักงานจ้างตามภารกิจ -
50 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -
51 ผู้ช่วยนายช่างเคร่ืองกล 2 1 1 1 -1 - - ยุบเลิก 1 อัตรา

52 พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -
53 พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 2 2 2 2 - - -
54 ช่างกอ่สร้าง (ทักษะ) 6 6 6 6 - - -
55 พนง.ขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -
56 พนักงานผลิตน้ าประปา (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -

พนักงานจ้างทัว่ไป
57 คนงานท่ัวไป 4 3 3 3 -1 - - ยุบเลิก 1 อัตรา
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ที่

อัตราต าแหน่งทีค่าดว่า
จะตอ้ง

เพ่ิม / ลด หมายเหตุ
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3

ข้างหน้า



 

 
 
 
 

สว่นราชการ กรอบ
อัตราก าลงั
เดมิ

2561 2562 2563 2561 2562 2563
กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม

58 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 1 1 1 1 - - -
59 (นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดับกลาง)
60 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 1 1 1 1 - - -
61 (นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดับต้น)
62 นักวิชาการส่ิงแวดล้อม (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
63 นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
64 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -

ลกูจ้างประจ า
65 หัวหน้าหมวดคนงานและสถานท่ี 1 1 1 1 - - -

พนักงานจ้างตามภารกิจ
66 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -
67 พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -
68 คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) 4 4 4 4 - - -

พนักงานจ้างทัว่ไป
69 คนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 2 1 1 1 -1 - - ยุบเลิก 1 อัตรา

70 คนงานประจ ารถขยะ 4 4 4 4 - - -
71 พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -
72 คนงานท่ัวไป 3 3 3 3 - - -

กองการศึกษา
73 ผู้อ านวยการกองศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) 1 1 1 1 - - -
74 หัวหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา (นกับริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม
75 นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
76 นักวิชาการพสัดุ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
77 นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -

พนักงานจ้างทัว่ไป
78 คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุง่ฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)
79 ผู้อ านวยการสถานศึกษา (คศ.3) 1 1 1 1 - - -
80 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (คศ.2) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม
81 ครู 30 30 30 30 - - -
82 ครูผู้ช่วย 2 2 2 2 - - -

ลกูจ้างประจ า - - -
83 พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -

พนักงานจ้างตามภารกิจ - - -
84 ผู้ช่วยครู 1 1 1 1 - - -
85 พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -
86 บุคลากรสนับสนุนการสอน 3 3 3 3 - - -

ที่

อัตราต าแหน่งทีค่าดว่า
จะตอ้ง

เพ่ิม / ลด
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3

ข้างหน้า
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หมายเหตุ



 

สว่นราชการ กรอบ
อัตราก าลงั
เดมิ

2561 2562 2563 2561 2562 2563
พนักงานจ้างทัว่ไป

87 ครูอตัราจ้าง 4 4 4 4 - - -
88 บุคลากรสนับสนุนการสอน 1 1 1 1 - - -
80 ภารโรง 2 2 2 2 - - -

ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็บา้นพระเจ้าทองทพิย์ - - -
90 ครู (คศ.1) 1 1 1 1 - - -

พนักงานจ้างตามภารกิจ
91 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -

พนักงานจ้างทัว่ไป
92 ภารโรง 1 1 1 1 - - -

ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็บา้นทุง่ฟ้าบด - - -
93 ครูผู้ดูแลเด็ก (คผช.) 1 1 1 1 - - -

พนักงานจ้างตามภารกิจ
94 ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -

ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็บา้นทอ้งฝาย - - -
95 ครู (คศ.1) 1 1 1 1 - - -
96 ครูผู้ดูแลเด็ก (คผช.) 1 1 1 1 - - -

พนักงานจ้างตามภารกิจ
97 แมค่รัว 1 - - - -1 - - ยุบเลิก

ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็บา้นตน้แหนหลวง - - -
พนักงานจ้างตามภารกิจ

98 ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 1 1 1 1 - - -
พนักงานจ้างทัว่ไป

99 ภารโรง 1 1 1 1 - - -
160 153 153 153  -7 -  -

เพ่ิม / ลด หมายเหตุ
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3

รวม

34

ข้างหน้า

ที่

อัตราต าแหน่งทีค่าดว่า
จะตอ้ง



 

 

(1) (3) (5) (6) (8) (9) (11) (12)
ต าแหน่ง (เดิม) เงนิเดือน ค่าใชจ่้าย รวม ค่าใชจ่้าย รวม ค่าใชจ่้าย รวม ค่าใชจ่้าย

ระดับ ปัจจุบัน รวมทั้งปี สว่นที่เพ่ิมขึน้ รวมทั้งปี ส่วนที่ รวมทั้งปี ส่วนที่ เพ่ิ มขึน้ รวมทั้งปี
ของปี 60 ของปี 61 เพ่ิมขึ้น ของปี 62 ของปี 62

ที่ได้รับ ที่ได้รับ รวม ที่ได้รับ รวม (1+2) ที่ได้รับ ผลต่าง รวม 12 ด . (3+5) ที่ได้รับ ผลต่าง รวม 12 ด . (6+8) ที่ได้รับ ผลต่าง รวม 12 ด . (6+8)
นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับกลาง 54,960 7,000 84,000 7,000 84,000 168,000 827,520 56,730 1,770 21,240 21,240 848,760 58,560 1,830 21,960 21,960 870,720 60,450 1,890 22,680 22,680 893,400
นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับกลาง 52,370 5,600 67,200 5,600 67,200 134,400 762,840 54,090 1,720 20,640 20,640 783,480 55,840 1,750 21,000 21,000 804,480 57,640 1,800 21,600 21,600 826,080

ส านักปลดัเทศบาล
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ระดับกลาง 52,370 5,600 67,200 5,600 67,200 134,400 762,840 54,090 1,720 20,640 20,640 783,480 55,840 1,750 21,000 21,000 804,480 57,640 1,800 21,600 21,600 826,080
หวัหนา้ฝ่ายปกครอง ระดับต้น 26,460 1,500 18,000 0 0 18,000 335,520 27,480 1,020 12,240 12,240 347,760 28,560 1,080 12,960 12,960 360,720 29,680 1,120 13,440 13,440 374,160
หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ระดับต้น 28,030 1,500 18,000 0 0 18,000 354,360 29,110 1,080 12,960 12,960 367,320 30,220 1,110 13,320 13,320 380,640 31,340 1,120 13,440 13,440 394,080
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 24,970 0 0 0 0 0 299,640 25,970 1,000 12,000 12,000 311,640 26,980 1,010 12,120 12,120 323,760 28,030 1,050 12,600 12,600 336,360
นักพฒันาชุมชนช านาญการ 25,970 0 0 0 0 0 311,640 26,980 1,010 12,120 12,120 323,760 28,030 1,050 12,600 12,600 336,360 29,110 1,080 12,960 12,960 349,320
นิติกรช านาญการ 24,010 0 0 0 0 0 288,120 24,970 960 11,520 11,520 299,640 25,970 1,000 12,000 12,000 311,640 26,980 1,010 12,120 12,120 323,760
นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ 25,470 0 0 0 305,640 26,460 990 11,880 11,880 317,520 27,480 1,020 12,240 12,240 329,760 28,560 1,080 12,960 12,960 342,720
นักจดัการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 22,600 0 0 0 0 0 271,200 23,340 740 8,880 8,880 280,080 24,090 750 9,000 9,000 289,080 24,870 780 9,360 9,360 298,440
นกัจัดการงานท่ัวไปปฏบิติัการ 22,230 0 0 0 0 0 266,760 22,980 750 9,000 9,000 275,760 23,710 730 8,760 8,760 284,520 24,480 770 9,240 9,240 293,760
นกัจัดการงานท่ัวไปปฏบิติัการ 18,520 0 0 0 0 0 222,240 19,160 640 7,680 7,680 229,920 19,800 640 7,680 7,680 237,600 20,440 640 7,680 7,680 245,280
เจ้าพนกังานธุรการปฏบิติังาน 12,970 0 0 315 3,780 3,780 159,420 13,500 530 6,360 6,360 165,780 14,030 530 6,360 6,360 172,140 14,570 540 6,480 6,480 178,620

ลกูจ้างประจ า
หัวหน้าหมวดรถยนต์ 24,450 0 0 0 0 0 293,400 25,250 800 9,600 9,600 303,000 26,980 1,730 20,760 20,760 323,760 28,030 1,050 12,600 12,600 336,360

กองคลงั
ผู้อ านวยการกองคลัง ระดับกลาง 37,130 5,600 67,200 5,600 67,200 134,400 579,960 38,500 1,370 16,440 16,440 596,400 39,880 1,380 16,560 16,560 612,960 41,250 1,370 16,440 16,440 629,400
หัวหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้ ระดับต้น 31,880 1,500 18,000 0 0 18,000 400,560 33,000 1,120 13,440 13,440 414,000 34,110 1,110 13,320 13,320 427,320 35,220 1,110 13,320 13,320 440,640
หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ระดับต้น 25,470 1,500 18,000 0 0 18,000 323,640 26,460 990 11,880 11,880 335,520 27,480 1,020 12,240 12,240 347,760 28,560 1,080 12,960 12,960 360,720
นักวิชาการพสัดุช านาญการ 24,010 0 0 0 0 0 288,120 24,970 960 11,520 11,520 299,640 25,970 1,000 12,000 12,000 311,640 26,980 1,010 12,120 12,120 323,760
นักวิชการคลังปฏิบัติการ 23,340 0 0 0 0 0 280,080 24,090 750 9,000 9,000 289,080 24,870 780 9,360 9,360 298,440 25,670 800 9,600 9,600 308,040
เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ช านาญงาน 19,580 0 0 0 0 0 234,960 20,360 780 9,360 9,360 244,320 21,190 830 9,960 9,960 254,280 22,040 850 10,200 10,200 264,480
เจ้าพนกังานธุรการปฏบิติังาน 13,760 0 0 0 0 0 165,120 14,310 550 6,600 6,600 171,720 14,850 540 6,480 6,480 178,200 15,440 590 7,080 7,080 185,280
เจ้าพนักงานพสัดุปฏิบัติงาน 13,760 0 0 0 0 0 165,120 14,310 550 6,600 6,600 171,720 14,850 540 6,480 6,480 178,200 15,440 590 7,080 7,080 185,280
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จากปี 62
1 ต.ค. 6 -30 ก.ย. 64

(7)

จากปี 61

(10)(4)

เงนิเพ่ิมอ่ืน
รวม

ขั้นเงนิเดือนทีเ่พ่ิมขึ้น (1 ขั้น)ขัน้เงินเดอืนที่เพ่ิมขึน้ (1 ขัน้)

ตารางที ่1
ตารางค านวณ การคิดอัตราเงินเดอืนส าหรับต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล (มีคนครอง)

(2)

1 ต.ค. 61 -30 ก.ย. 62
จากปี 60

1 ต.ค. 60 -30 ก.ย. 61เงินประจ าต าแหน่ง

ขัน้เงินเดอืนที่เพ่ิมขึน้ (1 ขัน้)เงนิเพ่ิม



 

 

(1) (3) (5) (6) (8) (9) (11) (12)
ต าแหน่ง (เดิม) เงนิเดือน ค่าใชจ่้าย รวม ค่าใชจ่้าย รวม ค่าใชจ้่าย รวม ค่าใชจ่้าย

ระดับ ปัจจุบัน รวมทั้งปี สว่นที่เพ่ิมขึน้ รวมทั้งปี ส่วนที่ รวมทั้งปี ส่วนที่ เพ่ิ มขึน้ รวมทั้งปี
ของปี 60 ของปี 61 เพ่ิมขึ้น ของปี 62 ของปี 62

ที่ได้รับ ที่ได้รับ รวม ที่ได้รับ รวม (1+2) ที่ได้รับ ผลต่าง รวม 12 ด . (3+5) ที่ได้รับ ผลต่าง รวม 12 ด . (6+8) ที่ได้รับ ผลต่าง รวม 12 ด . (6+8)
กองช่าง

ผู้อ านวยการกองชา่ง ระดับกลาง 47,380 5,600 67,200 5,600 67,200 134,400 702,960 49,010 1,630 19,560 19,560 722,520 50,670 1,660 19,920 19,920 742,440 52,370 1,700 20,400 20,400 762,840
วิศวกรไฟฟา้ปฏิบัติการ 20,440 0 0 0 0 0 245,280 21,140 700 8,400 8,400 253,680 21,880 740 8,880 8,880 262,560 22,600 720 8,640 8,640 271,200
นักจดัการงานท่ัวไปช านาญการ 21,710 0 0 0 0 0 260,520 22,620 910 10,920 10,920 271,440 23,550 930 11,160 11,160 282,600 24,490 940 11,280 11,280 293,880
นายช่างโยธาอาวุโส 20,790 0 0 0 0 0 249,480 21,710 920 11,040 11,040 260,520 22,620 910 10,920 10,920 271,440 23,550 930 11,160 11,160 282,600
นายช่างโยธาช านาญงาน 16,920 0 0 0 0 0 203,040 17,690 770 9,240 9,240 212,280 18,440 750 9,000 9,000 221,280 19,200 760 9,120 9,120 230,400
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 13,230 0 0 55 660 660 159,420 13,760 530 6,360 6,360 165,780 14,310 550 6,600 6,600 172,380 14,850 540 6,480 6,480 178,860
เจา้พนักงานการเงินและบัญชชี านาญงาน 16,190 0 0 0 0 0 194,280 16,920 730 8,760 8,760 203,040 17,690 770 9,240 9,240 212,280 18,440 750 9,000 9,000 221,280

ลกูจ้างประจ า
ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ 21,010 0 0 0 0 0 252,120 21,850 840 10,080 10,080 262,200 22,730 880 10,560 10,560 272,760 23,670 940 11,280 11,280 284,040
ผู้ช่วยช่างประปา 20,680 0 0 0 0 0 248,160 21,510 830 9,960 9,960 258,120 22,370 860 10,320 10,320 268,440 23,270 900 10,800 10,800 279,240

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ระดับกลาง 49,010 5,600 67,200 5,600 67,200 134,400 722,520 50,670 1,660 19,920 19,920 742,440 52,370 1,700 20,400 20,400 762,840 54,090 1,720 20,640 20,640 783,480
หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น 31,340 1,500 18,000 0 0 18,000 394,080 32,450 1,110 13,320 13,320 407,400 33,560 1,110 13,320 13,320 420,720 34,680 1,120 13,440 13,440 434,160
นักวิชการส่ิงแวดล้อมช านาญการ 23,080 0 0 0 0 0 276,960 24,010 930 11,160 11,160 288,120 24,970 960 11,520 11,520 299,640 25,970 1,000 12,000 12,000 311,640
นักจดัการงานท่ัวไปช านาญการ 22,170 0 0 0 0 0 266,040 23,080 910 10,920 10,920 276,960 24,010 930 11,160 11,160 288,120 24,970 960 11,520 11,520 299,640
เจ้าพนกังานสาธารณสุขช านาญงาน 17,690 0 0 0 0 0 212,280 18,440 750 9,000 9,000 221,280 19,200 760 9,120 9,120 230,400 19,970 770 9,240 9,240 239,640

ลกูจ้างประจ า
หัวหน้าหมวดคนงานและสถานที่ (ลูกจา้งประจ า) 19,410 0 0 0 0 0 232,920 20,040 630 7,560 7,560 240,480 20,680 640 7,680 7,680 248,160 21,510 830 9,960 9,960 258,120

กองการศึกษา
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ระดับกลาง 31,290 5,600 67,200 5,600 67,200 134,400 509,880 32,510 1,220 14,640 14,640 524,520 33,770 1,260 15,120 15,120 539,640 35,090 1,320 15,840 15,840 555,480
นักจดัการงานท่ัวไปช านาญการ 23,080 0 0 0 0 0 276,960 24,010 930 11,160 11,160 288,120 24,970 960 11,520 11,520 299,640 25,970 1,000 12,000 12,000 311,640
นักวิชาการพสัดุช านาญการ 24,010 0 0 0 0 0 288,120 24,970 960 11,520 11,520 299,640 25,970 1,000 12,000 12,000 311,640 26,980 1,010 12,120 12,120 323,760
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 24,010 0 0 0 0 0 288,120 24,970 960 11,520 11,520 299,640 25,970 1,000 12,000 12,000 311,640 26,980 1,010 12,120 12,120 323,760

1 ต.ค. 61 -30 ก.ย. 62

(2) (4)
ขัน้เงินเดอืนที่เพ่ิมขึน้ (1 ขัน้)

1 ต.ค. 60 -30 ก.ย. 61 1 ต.ค. 6 -30 ก.ย. 64เงนิเพ่ิมอ่ืนเงินประจ าต าแหน่ง

(7)

รวม

เงนิเพ่ิม ขั้นเงนิเดือนทีเ่พ่ิมขึ้น (1 ขั้น)ขัน้เงินเดอืนที่เพ่ิมขึน้ (1 ขัน้)
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จากปี 60 จากปี 61 จากปี 62

(10)



 

 
 

ตารางที ่1
(1) (2) (4) (6) (8)

เงินเดอืน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จา่ย ค่าใช้จา่ย
ปจัจุบนั รวมทัง้ปี รวมทัง้ปี รวมทัง้ปี รวมทัง้ปี

ของป ี60 ของป ี61 ของป ี62 ของป ี63
(ทีไ่ดร้ับ) (รวม 12 ด.) ผลตา่ง ทีไ่ดร้ับ (รวม 12 ด.) ผลตา่ง ทีไ่ดร้ับ (รวม 12 ด.) ผลตา่ง ทีไ่ดร้ับ (รวม 12 ด.)

ส านักปลดัเทศบาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 11,720 140,640 470 12,190 146,280 490 12,680 152,160 510 13,190 158,280
ผู้ช่วยเจา้พนกังานประชาสัมพันธ์ 11,720 140,640 470 12,190 146,280 490 12,680 152,160 510 13,190 158,280
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 11,520 138,240 470 11,990 143,880 480 12,470 149,640 500 12,970 155,640
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 11,120 133,440 450 11,570 138,840 470 12,040 144,480 490 12,530 150,360
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 11,720 140,640 470 12,190 146,280 490 12,680 152,160 510 13,190 158,280
พนง.ขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา (ทักษะ) 11,720 140,640 470 12,190 146,280 490 12,680 152,160 510 13,190 158,280
พนง.ขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา (ทักษะ) 11,520 138,240 470 11,990 143,880 480 12,470 149,640 500 12,970 155,640
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 11,520 138,240 470 11,990 143,880 480 12,470 149,640 500 12,970 155,640
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 9,770 117,240 400 10,170 122,040 410 10,580 126,960 430 11,010 132,120
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 9,770 117,240 400 10,170 122,040 410 10,580 126,960 430 11,010 132,120
พนักงานดับเพลิง 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000
พนักงานดับเพลิง 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000
พนักงานดับเพลิง 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000
ภารโรง 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000
ภารโรง 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000
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ขั้นเงนิเดือนทีเ่พ่ิมขึ้น (1 ขั้น)

จากป ี60 จากป ี61

ตารางค านวณ การคิดอัตราเงินเดอืนส าหรับต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังของพนักงานจา้ง (มีคนครอง)

คุณวุฒิ
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

จากป ี62

(3) (5) (7)

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

ขั้นเงนิเดือนที่เพ่ิมขึ้น (4 %) ขั้นเงนิเดือนที่เพ่ิมขึ้น (4 %)



 

 

(1) (2) (4) (6) (8)
เงินเดอืน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จา่ย ค่าใช้จา่ย
ปจัจุบนั รวมทัง้ปี รวมทัง้ปี รวมทัง้ปี รวมทัง้ปี

ของป ี60 ของป ี61 ของป ี62 ของป ี63
(ทีไ่ดร้ับ) (รวม 12 ด.) ผลตา่ง ทีไ่ดร้ับ (รวม 12 ด.) ผลตา่ง ทีไ่ดร้ับ (รวม 12 ด.) ผลตา่ง ทีไ่ดร้ับ (รวม 12 ด.)

กองคลงั
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 11,520 138,240 470 11,990 143,880 480 12,470 149,640 500 12,970 155,640
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ 11,120 133,440 450 11,570 138,840 470 12,040 144,480 490 12,530 150,360
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ 11,120 133,440 450 11,570 138,840 470 12,040 144,480 490 12,530 150,360
คนงานท่ัวไป 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000

กองช่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 11,300 135,600 460 11,760 141,120 470 12,230 146,760 490 12,720 152,640
ผู้ช่วยนายช่างเคร่ืองกล 11,350 136,200 460 11,810 141,720 480 12,290 147,480 500 12,790 153,480
พนง.ขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดหนกั (ทักษะ) 18,360 220,320 740 19,100 229,200 770 19,870 238,440 800 20,670 248,040
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 11,960 143,520 480 12,440 149,280 500 12,940 155,280 520 13,460 161,520
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 11,720 140,640 470 12,190 146,280 490 12,680 152,160 510 13,190 158,280
ช่างกอ่สร้าง (ทักษะ) 11,310 135,720 460 11,770 141,240 480 12,250 147,000 490 12,740 152,880
ช่างกอ่สร้าง (ทักษะ) 11,310 135,720 460 11,770 141,240 480 12,250 147,000 490 12,740 152,880
ช่างกอ่สร้าง (ทักษะ) 11,520 138,240 470 11,990 143,880 480 12,470 149,640 500 12,970 155,640
ช่างกอ่สร้าง (ทักษะ) 9,970 119,640 400 10,370 124,440 420 10,790 129,480 440 11,230 134,760
ช่างกอ่สร้าง (ทักษะ) 9,970 119,640 400 10,370 124,440 420 10,790 129,480 440 11,230 134,760
ช่างกอ่สร้าง (ทักษะ) 11,130 133,560 450 11,580 138,960 470 12,050 144,600 490 12,540 150,480
พนง.ขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา (ทักษะ) 11,570 138,840 470 12,040 144,480 490 12,530 150,360 510 13,040 156,480
พนักงานผลิตน้ าประปา (ทักษะ) 11,120 133,440 450 11,570 138,840 470 12,040 144,480 490 12,530 150,360

38

ขั้นเงนิเดือนทีเ่พ่ิมขึ้น (1 ขั้น)

จากป ี60 จากป ี61 จากป ี62
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

คุณวุฒิ

(3) (5) (7)
ขั้นเงนิเดือนที่เพ่ิมขึ้น (4 %) ขั้นเงนิเดือนที่เพ่ิมขึ้น (4 %)



 

 
 
 

(1) (2) (4) (6) (8)
เงินเดอืน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จา่ย ค่าใช้จา่ย
ปจัจุบนั รวมทัง้ปี รวมทัง้ปี รวมทัง้ปี รวมทัง้ปี

ของป ี60 ของป ี61 ของป ี62 ของป ี63
(ทีไ่ดร้ับ) (รวม 12 ด.) ผลตา่ง ทีไ่ดร้ับ (รวม 12 ด.) ผลตา่ง ทีไ่ดร้ับ (รวม 12 ด.) ผลตา่ง ทีไ่ดร้ับ (รวม 12 ด.)

คนงานท่ัวไป 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000
คนงานท่ัวไป 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000
คนงานท่ัวไป 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000
กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 11,120 133,440 450 11,570 138,840 470 12,040 144,480 490 12,530 150,360
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 11,510 138,120 460 11,970 143,640 480 12,450 149,400 500 12,950 155,400
คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) 11,720 140,640 470 12,190 146,280 490 12,680 152,160 510 13,190 158,280
คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) 11,720 140,640 470 12,190 146,280 490 12,680 152,160 510 13,190 158,280
คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) 11,520 138,240 470 11,990 143,880 480 12,470 149,640 500 12,970 155,640
คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) 11,750 141,000 470 12,220 146,640 490 12,710 152,520 510 13,220 158,640
คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) 11,130 133,560 450 11,580 138,960 470 12,050 144,600 490 12,540 150,480
คนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000
คนงานประจ ารถขยะ 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000
คนงานประจ ารถขยะ 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000
คนงานประจ ารถขยะ 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000
คนงานประจ ารถขยะ 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000
พนักงานขับรถยนต์ 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000

จากป ี62
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

จากป ี61

39

คุณวุฒิ

(3) (5) (7)
ขั้นเงนิเดือนที่เพ่ิมขึ้น (4 %) ขั้นเงนิเดือนที่เพ่ิมขึ้น (4 %) ขั้นเงนิเดือนทีเ่พ่ิมขึ้น (1 ขั้น)

จากป ี60



 

 
 
 
 

(1) (2) (4) (6) (8)
เงินเดอืน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จา่ย ค่าใช้จา่ย
ปจัจุบนั รวมทัง้ปี รวมทัง้ปี รวมทัง้ปี รวมทัง้ปี

ของป ี60 ของป ี61 ของป ี62 ของป ี63
(ทีไ่ดร้ับ) (รวม 12 ด.) ผลตา่ง ทีไ่ดร้ับ (รวม 12 ด.) ผลตา่ง ทีไ่ดร้ับ (รวม 12 ด.) ผลตา่ง ทีไ่ดร้ับ (รวม 12 ด.)

คนงานท่ัวไป 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000
คนงานท่ัวไป 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000
คนงานท่ัวไป 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000

กองการศึกษา
คนงานท่ัวไป 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000
ผู้ช่วยครู 18,390 220,680 740 19,130 229,560 770 19,900 238,800 800 20,700 248,400
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 9,770 117,240 400 10,170 122,040 410 10,580 126,960 430 11,010 132,120
ครูอตัราจ้าง 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000
ครูอตัราจ้าง 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000
ครูอตัราจ้าง 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000
ครูอตัราจ้าง 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000
บุคลากรสนับสนุนการสอน 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000
ภารโรง 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000
ภารโรง 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000 9,000 108,000

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
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คุณวุฒิ

(3) (5) (7)
ขั้นเงนิเดือนที่เพ่ิมขึ้น (4 %) ขั้นเงนิเดือนที่เพ่ิมขึ้น (4 %) ขั้นเงนิเดือนทีเ่พ่ิมขึ้น (1 ขั้น)

จากป ี60 จากป ี61 จากป ี62
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61



 

 

ตารางที่ 3
(1) (๒) (๓) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ล าดับ ชื่อสายงาน ระดบั/ จ านวน

อันดบั ทั้งหมด จ านวน

(คน) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
1 ปลัดเทศบาล (นกับริหารงานท้องถิน่) กลาง 1 1 827,520 1 1 1  -  -  - 21,240 21,960 22,680 848,760 870,720 893,400 54,960
2 รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน่) กลาง 1 1 762,840 1 1 1  -  -  - 20,640 21,000 21,600 783,480 804,480 826,080 52,370

ส านักปลดัเทศบาล 
3 หัวหนา้ส านกัปลัดเทศบาล (นกับริหารงานทั่วไป ) กลาง 1 1 762,840 1 1 1  -  -  - 20,640 21,000 21,600 783,480 804,480 826,080 52,370
4 หัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานท่ัวไป) ต้น 1  - 411,600 1 1 1  -  -  - 13,620 13,620 13,620 425,220 438,840 452,460 ว่างเดิม
5 หวัหนา้ฝ่ายปกครอง (นกับริหารงานท่ัวไป) ต้น 1 1 355,520 1 1 1 12240 12,960 13,440 367,760 380,720 394,160 26,460
6 หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป) ต้น 1 1 354,360 1 1 1  -  -  - 12,960 13,320 13,440 367,320 380,640 394,080 28,030
7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 1 1 299,640 1 1 1  -  -  - 12,000 12,120 12,600 311,640 323,760 336,360 24,970
8 นักพฒันาชุมชน ช านาญการ 1 1 311,640 1 1 1  -  -  - 12120 12,600 12,900 323,760 336,360 349,260 25,970
9 นิติกร ช านาญการ 1 1 288,120 1 1 1  -  -  - 11,520 12,000 12,120 299,640 311,640 323,760 24,010
10 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 1 1 305,640 1 1 1  -  -  - 11,880 12,240 12,960 317,520 329,760 342,720 25,470
11 นกัจดัการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ 1 1 271,200 1 1 1  -  -  - 8,880 9,000 9,360 280,080 289,080 298,440 22,600
12 นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 1 1 266,760 1 1 1  -  -  - 9,000 8,760 9,240 275,760 284,520 293,760 22,230
13 นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 1 1 222,240 1 1 1  -  -  - 7680 7,680 7,680 229,920 237,600 245,280 18,520
14 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 1 1 159,420 1 1 1  -  -  - 6,360 6,360 6,480 165,780 172,140 178,620 12,970

ลกูจ้างประจ า
15 หัวหน้าหมวดรถยนต์ 1 1 293,400 1 1 1  -  -  - 9,600 20,760 12,600 303,000 323,760 336,360 24,450

พนักงานจ้าง
16 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 1 1 140,640 1 1 1  -  -  - 5,640 5,880 6,120 146,280 152,160 158,280 11,720
17 ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานประชาสัมพนัธ์ 1 1 140,640 1 1 1  -  -  - 5,640 5,880 6,120 146,280 152,160 158,280 11,720
18 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 138,240 1 1 1  -  -  - 5,640 5,760 6,000 143,880 149,640 155,640 11,520
19 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 133,440 1 1 1  -  -  - 5,400 5,640 5,880 138,840 144,480 150,360 11,120

41

9. ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

จ านวนทีม่ีอยูป่จัจุบนั
อัตราต าแหน่งทีค่าดว่า อัตราก าลงัคน

ภาระค่าใช้จา่ยทีเ่พ่ิมขึ้น ค่าใช้จา่ยรวม
หมายเหตุ

จะตอ้งใช้ในช่วง เพ่ิม/ลด

เงินเดอืน
ระยะเวลา 3 ปขี้างหน้า



 

 
 

ล าดับ ชื่อสายงาน ระดบั/ จ านวน

อันดบั ทั้งหมด จ านวน

(คน) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
20 พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 1 140,640 1 1 1  -  -  - 5,640 5,880 6,120 146,280 152,160 158,280 11,720
21 พนักงานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา (ทักษะ) 1 1 140,640 1 1 1  -  -  - 5,640 5,880 6,120 146,280 152,160 158,280 11,720
22 พนักงานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา (ทักษะ) 1 1 138,240 1 1 1  -  -  - 5,640 5,760 6,000 143,880 149,640 155,640 11,520
23 พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 1 1 138,240 1 1 1  -  -  - 5,640 5,760 6,000 143,880 149,640 155,640 11,520
24 พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 1 1 117,240 1 1 1  -  -  - 4,800 4,920 5,160 122,040 126,960 132,120 9,770
25 พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 1 1 117,240 1 1 1  -  -  - 4,800 4,920 5,160 122,040 126,960 132,120 9,770
26 พนักงานดับเพลิง 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000
27 พนักงานดับเพลิง 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000
28 พนักงานดับเพลิง 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000
29 ภารโรง 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000
30 ภารโรง 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000

กองคลงั - - - 
31 ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) กลาง 1 1 579,960 1 1 1  -  -  - 16,440 16,560 16,440 596,400 612,960 629,400 37,130
32 หัวหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้ (นกับริหารงานการคลัง) ต้น 1 1 400,560 1 1 1  -  -  - 13,440 13,320 13,320 414,000 427,320 440,640 31,880
33 หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ต้น 1 1 323,640 1 1 1  -  -  - 10,880 12,240 12,960 334,520 346,760 359,720 25,470
34 นักวิชาการพสัดุ ช านาญการ 1 1 288,120 1 1 1  -  -  - 11,520 12,000 12,120 299,640 311,640 323,760 24,010
35 นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ 1 1 280,080 1 1 1  -  -  - 9,000 9,360 9,600 289,080 298,440 308,040 23,340
36 นักวิชาการจัดเกบ็รายได้ ปก./ชก. 1  - 355,320 1 1 1  -  -  - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 ว่างเดิม
37 เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ ช านาญงาน 1 1 234,960 1 1 1  -  -  - 9,360 9,960 10,200 244,320 254,280 264,480 19,580

38 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 1 1 165,120 1 1 1  -  -  - 6,600 6,480 7,080 171,720 178,200 185,280 13,760
39 เจ้าพนักงานพสัดุ ปฏิบัติงาน 1 1 165,120 1 1 1  -  -  - 6,600 6,480 7,080 171,720 178,200 185,280 13,760

พนักงานจ้าง
40 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 138,240 1 1 1  -  -  - 5,640 5,760 6,000 143,880 149,640 155,640 11,520

42

อัตราต าแหน่งทีค่าดว่า อัตราก าลงัคน
จ านวนทีม่ีอยูป่จัจุบนั

เงินเดอืน
ระยะเวลา 3 ปขี้างหน้า

ภาระค่าใช้จา่ยทีเ่พ่ิมขึ้น ค่าใช้จา่ยรวม
หมายเหตุ

จะตอ้งใช้ในช่วง เพ่ิม/ลด



 

 
 

ล าดับ ชื่อสายงาน ระดบั/ จ านวน

อันดบั ทั้งหมด จ านวน

(คน) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
41 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ 1 1 133,440 1 1 1  -  -  - 5,400 5,640 5,880 138,840 144,480 150,360 11,120
42 ผู้ช่วยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได้ 1 1 133,440 1 1 1  -  -  - 5,400 5,640 5,880 138,840 144,480 150,360 11,120
43 คนงานท่ัวไป 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000

กองช่าง
44 ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) กลาง 1 1 702,960 1 1 1  -  -  - 19,560 19,920 20,400 722,520 742,440 762,840 47,380
45 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง (นักบริหารงานชา่ง) ต้น 1  - 411,600 1 1 1  -  -  - 13,620 13,620 13,620 425,220 438,840 452,460 ว่างเดิม
46 หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง) ต้น 1  - 411,600 1 1 1  -  -  - 13,620 13,620 13,620 425,220 438,840 452,460 ว่างเดิม
47 วิศวกรไฟฟา้ ปฏิบัติการ 1 1 245,280 1 1 1  -  -  - 8,400 8,880 8,640 253,680 262,560 271,200 20,440
48 นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการ 1 1 260,520 1 1 1  -  -  - 10,920 11,160 11,280 271,440 282,600 293,880 21,710
49 นายช่างโยธา อาวุโส 1 1 249,480 1 1 1  -  -  - 11,040 10,920 11,160 260,520 271,440 282,600 20,790
50 นายช่างโยธา ช านาญงาน 1 1 203,040 1 1 1  -  -  - 9,240 9,000 9,120 212,280 221,280 230,400 16,920
51 นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน 1 1 159,420 1 1 1  -  -  - 6,360 6,600 6,480 165,780 172,380 178,860 13,230
52 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน 1 1 164,280 1 1 1  -  -  - 8,760 9,240 9,000 173,040 182,280 191,280 16,190

ลกูจ้างประจ า
53 ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ 1 1 252,120 1 1 1  -  -  - 10,080 10,560 11,280 262,200 272,760 284,040 21,010
54 ผู้ช่วยช่างประปา 1 1 248,160 1 1 1  -  -  - 9,960 10,320 10,800 258,120 268,440 279,240 20,680

พนักงานจ้าง
55 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 135,600 1 1 1  -  -  - 5,520 5,640 5,880 141,120 146,760 152,640 11,300
56 ผู้ช่วยนายช่างเคร่ืองกล 1 1 136,200 1 1 1  -  -  - 5,520 5,760 6,000 141,720 147,480 153,480 11,350
57 พนักงานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดหนัก (ทักษะ) 1 1 222,320 1 1 1  -  -  - 8,880 9,240 9,600 231,200 240,440 250,040 18,360
58 พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 1 143,520 1 1 1  -  -  - 5,760 6,000 6,240 149,280 155,280 161,520 11,960
59 พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 1 140,640 1 1 1  -  -  - 5,640 5,880 6,120 146,280 152,160 158,280 11,720
60 ช่างกอ่สร้าง (ทักษะ) 1 1 135,720 1 1 1  -  -  - 5,520 5,760 5,880 141,240 147,000 152,880 11,310

43

หมายเหตุ
จะตอ้งใช้ในช่วง เพ่ิม/ลด

เงินเดอืน
ระยะเวลา 3 ปขี้างหน้า

จ านวนทีม่ีอยูป่จัจุบนั
อัตราต าแหน่งทีค่าดว่า อัตราก าลงัคน

ภาระค่าใช้จา่ยทีเ่พ่ิมขึ้น ค่าใช้จา่ยรวม



 

 
 

ล าดับ ชื่อสายงาน ระดบั/ จ านวน

อันดบั ทั้งหมด จ านวน

(คน) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
61 ช่างกอ่สร้าง (ทักษะ) 1 1 135,720 1 1 1  -  -  - 5,520 5,760 5,880 141,240 147,000 152,880 11,310
62 ช่างกอ่สร้าง (ทักษะ) 1 1 138,240 1 1 1  -  -  - 5,640 5,760 6,000 143,880 149,640 155,640 11,520
63 ช่างกอ่สร้าง (ทักษะ) 1 1 119,640 1 1 1  -  -  - 4,800 5,040 5,280 124,440 129,480 134,760 9,970
64 ช่างกอ่สร้าง (ทักษะ) 1 1 119,640 1 1 1  -  -  - 4,800 5,040 5,280 124,440 129,480 134,760 9,970
65 ช่างกอ่สร้าง (ทักษะ) 1 1 133,560 1 1 1  -  -  - 5,400 5,640 5,880 138,960 144,600 150,480 11,130
66 พนง.ขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 1 1 138,840 1 1 1  -  -  - 5,640 5,880 6,120 144,480 150,360 156,480 11,570
67 พนกังานผลิตน้ าประปา (ทักษะ) 1 1 133,440 1 1 1  -  -  - 5,400 5,640 5,880 138,840 144,480 150,360 11,120
68 คนงานท่ัวไป 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000
69 คนงานท่ัวไป 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000
70 คนงานท่ัวไป 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

71 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม กลาง 1 1 722,520 1 1 1  -  -  - 19,920 20,400 20,640 742,440 762,840 783,480 49,010
(นักบริหารงานสาธาณณสุขและส่ิงแวดล้อม)

72 หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ต้น 1 1 394,080 1 1 1  -  -  - 13,320 13,320 13,440 407,400 420,720 434,160 31,340
(นกับริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

73 นักวิชการส่ิงแวดล้อม ช านาญการ 1 1 276,960 1 1 1  -  -  - 11,160 11,520 12,000 288,120 299,640 311,640 23,080
74 นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการ 1 1 266,040 1 1 1  -  -  - 10,920 11,160 11,520 276,960 288,120 299,640 22,170
75 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน 1 1 212,280 1 1 1  -  -  - 9,000 9,120 9,240 221,280 230,400 239,640 17,690

ลกูจ้างประจ า
76 หวัหน้าหมวดคนงานและสถานท่ี 1 1 232,920 1 1 1  -  -  - 7,560 7,680 9,960 240,480 248,160 258,120 19,410

พนักงานจ้าง
77 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 133,440 1 1 1  -  -  - 5,400 5,640 5,880 138,840 144,480 150,360 11,120
78 พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 1 138,120 1 1 1  -  -  - 5,520 5,760 6,000 143,640 149,400 155,400 11,510

44

อัตราก าลงัคน
ค่าใช้จา่ยรวม

จ านวนทีม่ีอยูป่จัจุบนั
อัตราต าแหน่งทีค่าดว่า

ภาระค่าใช้จา่ยทีเ่พ่ิมขึ้น
หมายเหตุ

จะตอ้งใช้ในช่วง เพ่ิม/ลด

เงินเดอืน
ระยะเวลา 3 ปขี้างหน้า



 

 
 

ล าดับ ชื่อสายงาน ระดบั/ จ านวน

อันดบั ทั้งหมด จ านวน

(คน) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
79 คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) 1 1 140,640 1 1 1  -  -  - 5,640 5,880 6,120 146,280 152,160 158,280 11,720
80 คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) 1 1 140,640 1 1 1  -  -  - 5,640 5,880 6,120 146,280 152,160 158,280 11,720
81 คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) 1 1 138,240 1 1 1  -  -  - 5,640 5,760 6,000 143,880 149,640 155,640 11,520
82 คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) 1 1 141,000 1 1 1  -  -  - 5,640 5,880 6,120 146,640 152,520 158,640 11,750
83 คนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000
84 คนงานประจ ารถขยะ 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000
85 คนงานประจ ารถขยะ 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000
86 คนงานประจ ารถขยะ 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000
87 คนงานประจ ารถขยะ 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000
88 พนักงานขับรถยนต์ 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000
89 คนงานท่ัวไป 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000
90 คนงานท่ัวไป 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000
91 คนงานท่ัวไป 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000

กองการศึกษา
92 ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นกับริหารการศึกษา) กลาง 1 1 509,880 1 1 1  -  -  - 14,460 15,120 15,840 524,340 539,460 555,300 31,290
93 หวัหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา) ต้น 1  - 411,600 1 1 1  -  -  - 13,620 13,620 13,620 425,220 438,840 452,460 ว่างเดิม
94 นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการ 1 1 276,960 1 1 1  -  -  - 11,160 11,520 12,000 288,120 299,640 311,640 23,080
95 นักวิชาการพสัดุ ช านาญการ 1 1 288,120 1 1 1  -  -  - 11,520 12,000 12,120 299,640 311,640 323,760 24,010
96 นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 1 1 288,120 1 1 1  -  -  - 11,520 12,000 12,120 299,640 311,640 323,760 24,010

พนักงานจ้าง
97 คนงานท่ัวไป 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000

โรงเรยีนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎรบ์ ารงุ)

98 ผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.3 1 1  - 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน
99 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.2 1 1  - 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - ว่างเดิม/เงินอดุหนุน

45

หมายเหตุ
จะตอ้งใช้ในช่วง เพ่ิม/ลด

เงินเดอืน
ระยะเวลา 3 ปขี้างหน้า

จ านวนทีม่ีอยูป่จัจุบนั
อัตราต าแหน่งทีค่าดว่า อัตราก าลงัคน

ภาระค่าใช้จา่ยทีเ่พ่ิมขึ้น ค่าใช้จา่ยรวม



 

 
 

ล าดับ ชื่อสายงาน ระดบั/ จ านวน

อันดบั ทั้งหมด จ านวน

(คน) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
100 ครู 30 30  - 30 30 30  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน
101 ครูผู้ช่วย 2 2  - 2 2 2  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน

ลกูจ้างประจ า
102 พนักงานขับรถยนต์ 1 1  - 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน

พนักงานจ้าง
103 ผู้ช่วยครู 1 1 220,680 1 1 1  -  -  - 8,880 9,240 9,600 229,560 238,800 248,400 18,390 (งบเทศบาล)

104 พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 1 117,240 1 1 1  -  -  - 4,800 4,920 5,160 122,040 126,960 132,120 9,770 (งบเทศบาล)

105 ครูอตัราจ้าง 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000 (งบเทศบาล)

106 ครูอตัราจ้าง 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000 (งบเทศบาล)

107 ครูอตัราจ้าง 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000 (งบเทศบาล)

108 ครูอตัราจ้าง 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000 (งบเทศบาล)

109 บุคลากรสนับสนุนการสอน 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000 (งบเทศบาล)

110 บคุลากรสนบัสนนุการสอน (ภารกิจ) 3 3  - 3 3 3  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน
111 ภารโรง 2 2  - 2 2 2  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านพระเจ้าทองทิพย์

112 ครู คศ.1 1 1  - 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน
พนักงานจ้าง

113 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 1  - 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน
114 ภารโรง 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000 (งบเทศบาล)

ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นทุง่ฟ้าบด

115 ครูผู้ดูแลเด็ก คผช. 1 1  - 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - ว่างเดิม/เงินอดุหนุน

พนักงานจ้าง
116 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 1  - 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน
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ค่าใช้จา่ยรวม
จ านวนทีม่ีอยูป่จัจุบนั

อัตราต าแหน่งทีค่าดว่า อัตราก าลงัคน
ภาระค่าใช้จา่ยทีเ่พ่ิมขึ้น

หมายเหตุ
จะตอ้งใช้ในช่วง เพ่ิม/ลด

เงินเดอืน
ระยะเวลา 3 ปขี้างหน้า



 

 
 

ล าดับ ชื่อสายงาน ระดบั/ จ านวน

อันดบั ทั้งหมด จ านวน

(คน) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นทอ้งฝาย

117 ครู คศ.1 1 1  - 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน
118 ครูผู้ดูแลเด็ก คผช. 1 1  - 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน

ศูนยพั์ฒนาเด็กเลก็บา้นต้นแหนหลวง

พนักงานจ้าง
119 ผู้ชว่ยหวัหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 1 1  - 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน
120 ภารโรง 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000 (งบเทศบาล)

153 148 23,434,960 153 153 153  -  -  - 734,060 764,400 778,500 24,169,020 24,933,420 25,711,920 

(10) 24,169,020 24,933,420 25,711,920
(11) 4,833,804 4,986,684 5,142,384
(12) 29,002,824 29,920,104 30,854,304

24.48 24.06 23.63

***หมายเหต*ุ** บาท
บาท
บาท

บาท
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รวม
ยอดรวมคงเหลอื (คือ ค่าใช้จ่ายสทุธทิี ่อปท.ตอ้งเบกิจ่ายจากงบประมาณของ อปท.)
ประมาณการประโยขน์ตอบแทนอ่ืน 20% (คิดจากร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายจริง)งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2563 130,597,332

รวมเปน็ค่าใช้จ่ายบคุคลทัง้สิน้ (10)+(๑๑)

คิดเปน็ร้อยละ....ของงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี (12)*100/งบประมาณป ี61

งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2561 118,455,630
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2562 124,378,412

งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2560 112,814,886

หมายเหตุ
จะตอ้งใช้ในช่วง เพ่ิม/ลด

อัตราก าลงัคน
ภาระค่าใช้จา่ยทีเ่พ่ิมขึ้น ค่าใช้จา่ยรวม

เงินเดอืน
ระยะเวลา 3 ปขี้างหน้า

จ านวนทีม่ีอยูป่จัจุบนั
อัตราต าแหน่งทีค่าดว่า



 

 
 

10. แผนภูมโิครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

ส านักปลดัเทศบาล
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

1. ฝ่ายธุรการ 2. ฝ่ายปกครอง 3. ฝ่ายอ านวยการ 1. ฝ่ายพัฒนารายได้ 2.ฝ่ายบรหิารงานการคลงั 1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสรา้ง 2. ฝ่ายการโยธา 1. ฝ่ายบรหิารการศึกษา

 (นกับริหารงานทัว่ไป ระดับต้น)  (นกับริหารงานทัว่ไป ระดับต้น)  (นกับริหารงานทัว่ไป ระดับต้น)  (นกับริหารงานการคลัง ระดับต้น) (นกับริหารงานการคลัง ระดับต้น)  (นกับริหารงานช่าง ระดับต้น) (นกับริหารงานช่าง ระดับต้น) (นกับริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

1.1 งานธุรการ 2.1 งานทะเบียนราษฎร 3.1 งานการเจ้าหน้าที่ 1.1 งานผลประโยชน์ 2.1 งานการเงินและบัญชี 1.1 งานบริหารทั่วไป 2.1 งานวิศวกรรม 1.1 งานการเจ้าหน้าที่
1.2 งานกจิการสภา       และบัตรประจ าตัวประชาชน 3.2 งานบริหารทั่วไป 2.2 งานระเบียบการคลัง 1.2 งานกจิการประปา 2.2 งานจัดสถานที่และ 1.2 งานบริหารทั่วไป
1.3 งานพฒันาชุมชน และ 2.2 งานป้องกนัและ 3.3 งานรักษาความสะอาด 2.3 งานสถิติการคลัง       1.2.1 งานผลิตน้ าประปา       การไฟฟา้สาธารณะ 1.3 งานพสัดุและทรัพย์สิน
      สวัสดิการสังคม       บรรเทาสาธารณภัย       และความเรียบร้อย 2.4 งานพสัดุและทรัพย์สิน                ติดต้ังและซ่อมบ ารุง 1.4 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
1.4 งานส่งเสริมอาชีพ 2.3 งานรักษาความสงบเรียบร้อย       ในอาคารสถานที่       1.2.2 งานการเงินและบัญชี       ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม

3.4 งานวิเคราะห์นโยบาย 2.4 งานธุรการ 1.5 งานส่งเสริมกฬีาและนันทนาการ

     และแผน 2.5 งานสัตวแพทย์ 1.6 งานส่งเสริมกจิกรรมเด็ก และ

3.5 งานนิติการและรับ       เยาวชน
      เร่ืองราวร้องทุกข์
3.6 งานบริการเผยแพร่
     วิชาการและ
     งานประชาสัมพนัธ์

ปลดัเทศบาล

(นักบริหารงานทอ้งถ่ิน ระดบักลาง)

หน่วยตรวจสอบภายใน

รองปลดัเทศบาล
(นักบริหารงานทอ้งถ่ิน ระดบักลาง)

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง

1. ฝ่ายบรหิารงานสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม

 (นกับริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดับต้น)

2.1 งานรักษาความสะอาด สุขาภิบาล 

โรงเรยีนเทศบาล 1

(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)

กองคลงั กองช่าง กองการศึกษากองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
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      และอนามยัส่ิงแวดล้อม
2.2 งานบริหารทั่วไป

      ควบคุมโรคติดต่อ
2.3 งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนั และ

(นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)(นักบริหารงานการคลงั ระดบักลาง) (นักบริหารงานช่าง ระดบักลาง) (นักบรหิารงานสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ระดับกลาง)

(ผู้อ านวยการสถานศึกษา ค.ศ.3)



 

 

 - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) (1)  - นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปก.) (1)  - นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (1)
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกจิ) (1)  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน (1)
 - พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (ภารกจิ) (1)

 - นักจัดการงานท่ัวไป (ปก.) (1)

 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกจิ) 1)
 - นักจัดการงานท่ัวไป (ปก.) (1)  - หัวหน้าหมวดรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า) (1)

 - พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) (ภารกจิ) (3)  - ภารโรง (ท่ัวไป) (2)
 - นักพฒันาชุมชน (ชก.) (1)  - พนักงานดับเพลิง (ท่ัวไป) (2)

 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) (1)

 - นิติกร (ชก.) (1)

งานบริการเผยแพร่วิชาการ ข้อมูลข่าวสาร

 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพนัธ์ (ภารกจิ) (1)

ระดบั ทัว่ไป ลกูจา้งประจ า พนักงานจา้ง พนักงานจา้ง
ต าแหน่ง ปฏิบตังิาน ตามภารกิจ ทัว่ไป
จ านวน 1 1 10 5
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บริหารทอ้งถ่ิน อ านวยการทอ้งถ่ิน อ านวยการทอ้งถ่ิน วิชาการ

2
ระดบัตน้

3 4 31

 - พนักงานดับเพลิง (ท่ัวไป) (1)

วิชาการ
ระดบักลางระดบักลาง

งานนิตกิารและรับเรื่องราวร้องทกุข์

งานธรุการ งานทะเบยีนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชน งานการเจา้หน้าที่

งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย

ช านาญการ ปฏิบตักิาร

งานกิจการสภา

งานพัฒนาชุมชน และสวัสดกิารสงัคม

ฝ่ายอ านวยการ

งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้) (1)

งานบริหารทัว่ไป

 - พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา (ทักษะ) (ภารกิจ) (2) งานรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยในอาคารสถานที่

งานวิเคราะหน์โยบายและแผน

และประชาสมัพันธ์

โครงสร้างของส านักปลัดเทศบาล

งานสง่เสริมอาชีพ

(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้) (1) ว่าง (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้) (1)

หวัหน้าส านักปลดัเทศบาล
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง) (1)

ฝ่ายธรุการ ฝ่ายปกครอง



 

 

                   ฝ่ายบริหารงานการคลงั
                 หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลงั
            (นักบริหารงานการคลงั ระดบัตน้) (1)

 - นักวิชาการคลัง (ปก.) (1)  - นักวิชาการจัดเกบ็รายได้ (ปก./ชก.) (1)

 - เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ (ชง.) (1)
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ (ภารกจิ) (1)

 - นักวิชาการพสัดุ (ชก.) (1)  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกจิ) (1)
 - เจ้าพนักงานพสัดุ (ปง.) (1)
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ (ภารกจิ) (1)

 - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.)  - คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป) (1)

พนักงานจา้ง

ทัว่ไป
1
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 - 3

ผู้อ านวยการกองคลงั
(นักบริหารงานการคลงั ระดบักลาง) (1)

ปฏิบตังิาน ตามภารกิจ
2

วิชาการ

ช านาญงาน
จ านวน 1 2 1 2 1

ทัว่ไป ลกูจา้งประจ า พนักงานจา้ง

งานธรุการ

ต าแหน่ง ระดบักลาง ระดบัตน้ ช านาญการ ปฏิบตักิาร

ระดบั อ านวยการทอ้งถ่ิน อ านวยการทอ้งถ่ิน

งานสถิตกิารคลงั งานพัสดแุละทรัพยส์นิ

งานระเบยีบการคลงั

ทัว่ไปวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานการคลงั

    โครงสร้างของกองคลัง

ฝ่ายพัฒนารายได้

งานผลประโยชน์

(นักบริหารงานการคลงั ระดบัตน้) (1)
หวัหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

(นักบริหารงานการคลงั ระดบัตน้) (1)

งานการเงินและบญัชี

หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลงั



 

 

 - นักจัดการงานท่ัวไป (ชก.) (1)  - นายช่างโยธา (อาวุโส) (1)  - วิศวกรไฟฟา้ (ปก.) (1)

 - คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป) (1)  - ผู้ช่วยช่างประปา (ลูกจ้างประจ า) (1)  - นายช่างโยธา (ชง.) (1)  - ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ (ลูกจ้างประจ า) (1)
 - นายช่างโยธา (ปง.) (1) 
 - ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกจิ) (1)
 - ผู้ช่วยนายช่างเคร่ืองกล (ภารกจิ) ( 1)

 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.) (1)
 - พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (ภารกจิ) (2)
 - ช่างกอ่สร้าง (ทักษะ) (ภารกจิ) (6)
 - คนงานท่ัวไป (ทัว่ไป) (2)

ท่ัวไป ลูกจ้างประจ า
อาวุโส

1 2

ท่ัวไป
ปฏิบัติงาน

11

วิชาการ
ปฏิบัติการ

1

ท่ัวไป
ช านาญงาน

2

 - พนกังานผลิตน้ าประปา (ทักษะ) (ภารกิจ) (1)

อ านวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง

อ านวยการท้องถิ่น

ระดับต้น

งานการเงินและบัญชี

วิชาการ
ช านาญการ

(นักบริหารงานช่าง ระดบักลาง) (1)

พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ

13

หวัหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดบัตน้) (1) ว่าง

งานผลิตน้ าประปา ติดต้ัง และซ่อมบ ารุง

 - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก (ทักษะ) (ภารกจิ) (1)

 - พนกังานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) (ภารกิจ) (1)

งานบริหารทัว่ไป

จ านวน

พนักงานจ้าง
ท่ัวไป

3

งานกิจการประปา

1 2

งานวิศวกรรม

51

ผู้อ านวยการกองช่าง

โครงสร้างของกองช่าง

งานจดัสถานทีแ่ละการไฟฟ้าสาธารณะ

ระดับ

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ฝ่ายการโยธา

(นักบริหารงานช่าง ระดบัตน้) (1) ว่าง

ต าแหน่ง



 

 
 
 
 

 - นักวิชาการส่ิงแวดล้อม (ชก.) (1)  - นักจัดการงานท่ัวไป (ชก.) (1)  - เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ชง.) (1)  - คนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ (ท่ัวไป) (1)  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกจิ) (1)
 - หัวหน้าหมวดคนงานและสถานท่ี (ลูกจ้างประจ า) (1)  - คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป) (1)  - คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป) (1)
 - พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (ภารกจิ) (1)
 - คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) (ภารกจิ) (4)
 - คนงานประจ ารถขยะ (ท่ัวไป)  (4)
 - พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) (1)
 - คนงานท่ัวไป (1)

ทัว่ไปตามภารกิจ

โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จ านวน 1

งานสง่เสริมสขุภาพ ปอ้งกัน
และควบคุมโรคตดิตอ่

งานธรุการ
และอนามัยสิง่แวดลอ้ม

ระดบั
ต าแหน่ง

อ านวยการทอ้งถ่ิน
ช านาญการระดบักลาง

งานรักษาความสะอาด สขุาภิบาล

ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุและและสิง่แวดลอ้ม
(นักบริหารงานสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ระดบักลาง) (1)

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ
หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม

(นักบริหารงานสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ระดบัตน้) (1)

ระดบัตน้ ช านาญงาน

งานบริหารทัว่ไป

พนักงานจา้งพนักงานจา้งวิชาการ ทัว่ไป

งานสตัวแพทย์

ลกูจา้งประจ าอ านวยการทอ้งถ่ิน

1 2 1 1
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6 9



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 - ครู (30)
 - ครูผู้ช่วย (2) 

 - นักวิชาการศึกษา (ชก.) (1)  - พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า) (1)
 - ผู้ช่วยครู (ภารกจิ) (1)
 - พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (ภารกจิ) (1)
 - บุคลากรสนับสนุนการสอน (ภารกจิ) (3)
 - ครูอตัราจ้าง (ท่ัวไป) (4)

 - นักจัดการงานท่ัวไป (ชก.) (1)  - นักวิชาการพสัดุ (ชก.) (1)  - ครู (2)  - บุคลากรสนับสนุนการสอน (ทัว่ไป) (1)
 - คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป) (1)  - ครูผู้ดูแลเด็ก (2)  - ภารโรง (2)

 - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ภารกจิ) (2)
 - ภารโรง (ท่ัวไป) (2)

ครูผู้ช่วย ครูผู้ดแูลเดก็ ลกูจา้งประจ า พนักงานจา้ง พนักงานจา้ง
ตามภารกิจ ทัว่ไป

2 2 1 8 10

 - ผู้ชว่ยหวัหนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ภารกิจ) (1)

ระดบั
ช านาญการระดบักลาง

งานการเจ้าหน้าที่

และเยาวชน 

อ านวยการทอ้งถ่ิน
ต าแหน่ง

(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) (1)

ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ค.ศ.2 (1) ว่าง
งานสง่เสริมกีฬา

งานพัสดแุละทรัพยส์นิ

งานสง่เสริมการศึกษา ศาสนา 

งานบริหารทัว่ไป
งานสง่เสริมกิจกรรมเดก็
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โครงสร้างของกองการศึกษา

ผู้อ านวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง) (1)

ฝ่ายบริหารการศึกษา
หวัหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

และนันทนาการ

วิชาการ

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุง่ฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ค.ศ.3 (1)

1จ านวน 111

รองผู้อ านวนการ
สถานศึกษา

ผู้อ านวนการ

32
สถานศึกษาระดบัตน้

3

อ านวยการท้องถ่ิน ครู



 

 
 

ที่ ชือ่ - สกุล คุณวุฒิ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เงนิเดอืน เงนิประจ า ค่าตอบแทน/ หมาย
ต าแหน่ง เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ เหตุ

1 นายมนต์ชัย  พงษ์เกียรติก้อง รปม. 13-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 13-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 659,520 84,000 84,000 827,520
(นกับริหารงานท้องถิ่น) (นกับริหารงานท้องถิ่น)

2 นายนพิันธ์   ปัญจไชยา พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 13-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล กลาง 13-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล กลาง 628,440 67,200 67,200 762,840
(นกับริหารงานท้องถิ่น) (นกับริหารงานท้องถิ่น)

พนักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
3 นายสุพิชญช์าญ  โพธ์ิงาม ร.ม. 13-2-01-2101-001 หัวหนา้ส านกัปลัดเทศบาล กลาง 13-2-01-2101-001 หัวหนา้ส านกัปลัดเทศบาล กลาง 628,440 67,200 67,200 762,840

(นกับริหารงานทั่วไป) (นกับริหารงานทั่วไป)
4 ว่าง - 13-2-01-2101-002 หัวหนา้ฝ่ายธุรการ ต้น 13-2-01-2101-002 หัวหนา้ฝ่ายธุรการ ต้น 411,600 18,000 (ว่างเดิม)

(นกับริหารงานทั่วไป) (นกับริหารงานทั่วไป)
5 นายอนวัุตร  แสงสิงห์ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 13-2-01-2101-003 หัวหนา้ฝ่ายปกครอง ต้น 13-2-01-2101-003 หัวหนา้ฝ่ายปกครอง ต้น 317,520 18,000 335,520

(นกับริหารงานทั่วไป) (นกับริหารงานทั่วไป)
6 นายสมบัติ   ใจศิลป์ รป.ม. 13-2-01-2101-004 หัวหนา้ฝ่ายอ านวยการ ต้น 13-2-01-2101-004 หัวหนา้ฝ่ายอ านวยการ ต้น 336,360 18,000 354,360

(นกับริหารงานทั่วไป) (นกับริหารงานทั่วไป)
7 นายทศพล  ด าดิบ รป.ม. 13-2-01-3103-001 นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 13-2-01-3103-001 นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 299,640 299,640
8 นายชวกร  ชมภูค า รป.ม. 13-2-01-3801-001 นกัพัฒนาชุมชน ชก. 13-2-01-3801-001 นกัพัฒนาชุมชน ชก. 311,640 311,640
9 นายนภัทร  มณีวรรณ น.บ. 13-2-01-3105-001 นติิกร  ชก. 13-2-01-3105-001 นติิกร  ชก. 288,120 288,120

10 นางสาวนงนชุ  ตุ้ยทิศ ร.ม. 13-2-01-3102-001 นกัทรัพยากรบุคคล ชก. 13-2-01-3102-001 นกัทรัพยากรบุคคล ชก. 305,640 305,640
11 นางสาวภัคนภัสนันท์  ค าภิระแปงปวินทร์ รป.บ. 13-2-01-3103-001 นกัจดัการงานทะเบียนและบัตร ปก. 13-2-01-3103-001 นกัจดัการงานทะเบียนและบัตร ปก. 271,200 271,200
12 นางสาวธัญญา  สุรินทอง รป.บ. 13-2-01-3101-001 นกัจดัการงานทั่วไป ปก. 13-2-01-3101-001 นกัจดัการงานทั่วไป ปก. 266,760 266,760
13 นายจกัรพงษ์  พรหมจกัร์ บธ.บ. (การจดัการทั่วไป) 13-2-01-3101-002 นกัจดัการงานทั่วไป ปก. 13-2-01-3101-002 นกัจดัการงานทั่วไป ปก. 222,240 222,240
14 นางสาวพิชชาภา  สุยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจดัการ) 13-2-01-4101-001 เจา้พนกังานธุรการ ปง. 13-2-01-4101-001 เจา้พนกังานธุรการ ปง. 155,640 155,640

ลูกจ้างประจ า ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
15 นายณรงค์  จนัทร์ศรี ป.7 - หัวหนา้หมวดรถยนต์ - - หัวหนา้หมวดรถยนต์ - 293,400 293,400

พนักงานจ้างตามภารกิจ ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
16 นางสาวรุ่งนภา  พรหมมะ ปวช. (การบัญชี) - ผู้ช่วยเจา้หนา้ที่ทะเบียน - - ผู้ช่วยเจา้พนกังานทะเบียน - 140,640 140,640
17 นางสาวณัฐชยา  กิติค า ป.ตรี (การจดัการทั่วไป) - ผู้ช่วยเจา้หนา้ที่ประชาสัมพันธ์ - - ผู้ช่วยเจา้พนกังานประชาสัมพันธ์ - 140,640 140,640
18 นายบุญญาพร  แก้วตุ่น ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) - ผู้ช่วยเจา้หนา้ที่ธุรการ - - ผู้ช่วยเจา้พนกังานธุรการ - 138,240 138,240
19 นางบุญมี  ดวงวิโรจน์ ปวช. (คหกรรม) - ผู้ช่วยเจา้หนา้ที่ธุรการ - - ผู้ช่วยเจา้พนกังานธุรการ - 133,440 133,440

เงนิเดอืน

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขทีต่ าแหน่งในส่วนราชการ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่

กรอบอัตราก าลังเดมิ กรอบอัตราก าลังใหม่
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ที่ ชือ่ - สกุล คุณวุฒิ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เงนิเดอืน เงนิประจ า ค่าตอบแทน/ หมาย
ต าแหน่ง เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ เหตุ

20 สิบตรีสุรเดช  ทับทิมทอง ป.7 - พนกังานขับรถยนต์ (ทักษะ) - - พนกังานขับรถยนต์ (ทักษะ) - 140,640 140,640
21 นายนพิันธ์  สุภากัน ปวช. (เกษตรกรรม) - พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา  (ทกัษะ) - - พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา  (ทกัษะ) - 140,640 140,640
22 นายสราวุธ  อปินะ ม.3 - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) - - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) - 138,240 138,240
23 นายสุริยัน  จนัทะศรี ปวช. (ช่างยนต์) - พนกังานดับเพลิง (ทักษะ) - - พนกังานดับเพลิง (ทักษะ) - 138,240 138,240
24 นายประสงค์  ต๊ะเลิศ ป.6 - พนกังานดับเพลิง (ทักษะ) - - พนกังานดับเพลิง (ทักษะ) - 117,240 117,240
25 นายวิโรจน ์ ค ามา ม.6 - พนกังานดับเพลิง (ทักษะ) - - พนกังานดับเพลิง (ทักษะ) - 117,240 117,240

พนักงานจ้างทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
26 นายอาทิตย์  สุขไหว ม.6 - พนกังานดับเพลิง - - พนกังานดับเพลิง - 108,000 108,000
27 นายสงกรานต์  สุใจ ม.6 - พนกังานดับเพลิง - - พนกังานดับเพลิง - 108,000 108,000
28 ว่าที่ร้อยโทวัฒนศิลป์  รินทร์จอ้ย รม. - พนกังานดับเพลิง - - พนกังานดับเพลิง - 108,000 108,000
29 นางปริศนา  ค ามา ม.6 - ภารโรง - - ภารโรง - 108,000 108,000
30 นางสาวมณี  ไชยมงคล ม.6 - ภารโรง - - ภารโรง - 108,000 108,000

พนักงานเทศบาล กองคลัง กองคลัง
31 นางศิริจนัทร์   ตาแก้ว บธ.บ. (การบัญชี) 13-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง กลาง 13-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง กลาง 445,560 67,200 67,200 579,960

(นกับริหารงานการคลัง) (นกับริหารงานการคลัง)
32 นางสาวพนชักร  สุภาแก้ว บธ.บ. (การจดัการทั่วไป) 13-2-04-2102-002 หัวหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้ ต้น 13-2-04-2102-002 หัวหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้ ต้น 382,560 18,000 400,560

(นกับริหารงานการคลัง) (นกับริหารงานการคลัง)
33 นางสาวกัลยา  เชียงของ บช.ม. (การบัญชี) 13-2-04-2102-003 หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานคลัง ต้น 13-2-04-2102-003 หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานคลัง ต้น 305,640 18,000 323,640

(นกับริหารงานการคลัง) (นกับริหารงานการคลัง)
34 นางสาวจนัทร์เพ็ญ  ไชยมงคล บช.บ. (การบัญชี) 13-2-04-3204-001 นกัวิชาการพัสดุ ชก. 13-2-04-3204-001 นกัวิชาการพัสดุ ชก. 288,120 288,120
35 นางสาวนภาพรรณ  เรืองเดช บช.บ. (การบัญชี) 13-2-04-3202-001 นกัวิชาการคลัง ปก. 13-2-04-3202-001 นกัวิชาการคลัง ปก. 280,080 280,080
36 ว่าง - 13-2-04-3203-001 นกัวิชาการจดัเก็บรายได้ ปก./ชก. 13-2-04-3203-001 นกัวิชาการจดัเก็บรายได้ ปก./ชก. 355,320 (ว่างเดิม)
37 นางสาวอรวรรณ  ทาปา ปวส. (การบัญชี) 13-2-04-4204-002 เจา้พนกังานจดัเก็บรายได้ ชง. 13-2-04-4204-002 เจา้พนกังานจดัเก็บรายได้ ชง. 234,960 234,960
38 นางสาวจงกลณี  ขวัญศรีวงค์ รป.ม. 13-2-04-4101-002 เจา้พนกังานธุรการ ปง. 13-2-04-4101-002 เจา้พนกังานธุรการ ปง. 165,120 165,120
39 นางสาวมัลลิกา  กิตติกาวิน บริหารธุรกิจบัณฑิต 13-2-04-4203-001 เจา้พนกังานพัสดุ ปง. 13-2-04-4203-001 เจา้พนกังานพัสดุ ปง. 165,120 165,120

พนักงานจ้างตามภารกิจ กองคลัง กองคลัง
40 นางสาวสุดสงวน  นวลศิริ ปวส. (บัญชี) - ผู้ช่วยเจา้หนา้ที่ธุรการ - - ผู้ช่วยเจา้พนกังานธุรการ - 138,240 138,240
41 นางสาวณิชาพร  ต๋ันต๊ะมา ปวส. (การจดัการ) - ผู้ช่วยเจา้หนา้ที่พัสดุ - - ผู้ช่วยเจา้พนกังานพัสดุ - 133,440 133,440
42 นางสาวสุพรรษา  ปันโอ๊ะ ป.ตรี (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) - ผู้ช่วยเจา้หนา้ที่จดัเก็บรายได้ - - ผู้ช่วยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได้ - 133,440 133,440

พนักงานจ้างทั่วไป
43 นางสาวดวงใจ  สอนเถื่อน ป.ตรี (การตลาด) - นกัการ - คนงานทั่วไป - 108,000 108,000

กรอบอัตราก าลังใหม่ เงนิเดอืนกรอบอัตราก าลังเดมิ
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ที่ ชือ่ - สกุล คุณวุฒิ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เงนิเดอืน เงนิประจ า ค่าตอบแทน/ หมาย
ต าแหน่ง เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ เหตุ

พนักงานเทศบาล กองชา่ง กองชา่ง
44 นายเกษมสุข   วงศ์บุญย่ิง วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 13-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง กลาง 13-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง กลาง 568,560 67,200 67,200 702,960

(นกับริหารงานช่าง) (นกับริหารงานช่าง)
45 ว่าง  - 13-2-05-2103-002 หัวหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ต้น 13-2-05-2103-002 หัวหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ต้น 411,600 18,000 ว่างเดิม

(นกับริหารงานช่าง) (นกับริหารงานช่าง)
46 ว่าง  - 13-2-05-2103-003 หัวหนา้ฝ่ายการโยธา ต้น 13-2-05-2103-003 หัวหนา้ฝ่ายการโยธา ต้น 411,600 18,000 ว่างเดิม

(นกับริหารงานช่าง) (นกับริหารงานช่าง)
47 นายรัชกร  แดงตา ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 13-2-05-3705-001 วิศวกรไฟฟ้า ปก. 13-2-05-3705-001 วิศวกรไฟฟ้า ปก. 245,280 245,280
48 นางสาวจารุวรรณ  หงษ์อินตา รม. 13-2-05-3101-003 นกัจดัการงานทั่วไป ชก. 13-2-05-3101-003 นกัจดัการงานทั่วไป ชก. 260,520 260,520
49 นายพิษณุ  ดวงลัดดา ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป (การบญัช)ี 13-2-05-4701-003 นายช่างโยธา อาวุโส 13-2-05-4701-003 นายช่างโยธา อาวุโส 249,480 249,480
50 นายโภควินท์  เถิ้มแก้ว ปวส. (ช่างเทคนคิสถาปัตยกรรม) 13-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 13-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 203,040 203,040
51 นายกันตภณ  เพ็ญธรรม ปวส. (การก่อสร้าง) 13-2-05-4701-002 นายช่างโยธา ปง. 13-2-05-4701-002 นายช่างโยธา ปง. 158,760 158,760
52 นางสาวไพพรรณ  โปธา ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป (การบญัช)ี 13-2-05-4201-002 เจา้พนกังานการเงินและบัญชี ชง. 13-2-05-4201-002 เจา้พนกังานการเงินและบัญชี ชง. 194,280 194,280

ลูกจ้างประจ า กองชา่ง กองชา่ง
53 นายสุแก้ว  สุวรรณ ม.6 - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า - - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า - 252,120 252,120

กิจการประปา (กองชา่ง) กิจการประปา (กองชา่ง)
54 นายธีระศักด์ิ  เตชะกัน ป.7 - ผู้ช่วยช่างประปา - - ผู้ช่วยช่างประปา - 248,160 248,160

พนักงานจ้างตามภารกิจ กองชา่ง กองชา่ง
55 นายนพดล  โกฎค า ปวส. (ช่างก่อสร้าง) - ผู้ช่วยช่างโยธา - - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 135,600 135,600
56 นายเอกรัฐ  จอมปวง ปวช. (ช่างยนต์) - ผู้ช่วยช่างเคร่ืองยนต์ - - ผู้ช่วยนายช่างเคร่ืองกล - 136,200 136,200
57 นายธีรศักด์ิ  สุขกาศ ม.6 - พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดหนกั (ทกัษะ) - - พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดหนกั (ทกัษะ) - 220,320 220,320
58 นายถนอม  ไชยมงคล ม.6 - พนกังานขับรถยนต์ (ทักษะ) - - พนกังานขับรถยนต์ (ทักษะ) - 143,520 143,520
59 นายบรรจง  กันทะตุ่น ม.6 - พนกังานขับรถยนต์ (ทักษะ) - - พนกังานขับรถยนต์ (ทักษะ) - 140,640 140,640
60 นายมานพ  ปัญญา ม.6 - ช่างก่อสร้าง (ทักษะ) - - ช่างก่อสร้าง (ทักษะ) - 135,720 135,720
61 นายอานนัท์  ดวงวิโรจน์ ม.6 - ช่างก่อสร้าง (ทักษะ) - - ช่างก่อสร้าง (ทักษะ) - 135,720 135,720
62 นายประสิทธ์ิ  เป็งลือ ม.6 - ช่างก่อสร้าง (ทักษะ) - - ช่างก่อสร้าง (ทักษะ) - 138,240 138,240
63 นายอดุลย์  เครือธิ ม.6 - ช่างก่อสร้าง (ทักษะ) - - ช่างก่อสร้าง (ทักษะ) - 119,640 119,640
64 นายนสัิน  เป็งลือ ม.6 - ช่างก่อสร้าง (ทักษะ) - - ช่างก่อสร้าง (ทักษะ) - 119,640 119,640
65 นายสุพล  ปัญญา ป.6 - คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) - - ช่างก่อสร้าง (ทักษะ) - 133,560 133,560
66 นายกิติภูมิ  ต๋ันต๊ะมา ม.6 พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 138,840 138,840
67 นายสมศักด์ิ  แสนยอด ม.3 - พนกังานผลิตน้ าประปา (ทักษะ)  - - พนกังานผลิตน้ าประปา (ทักษะ)  - 133,440 133,440

กรอบอัตราก าลังใหม่กรอบอัตราก าลังเดมิ
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เงนิเดอืน



 

 
 
 

ที่ ชือ่ - สกุล คุณวุฒิ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เงนิเดอืน เงนิประจ า ค่าตอบแทน/ หมาย
ต าแหน่ง เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ เหตุ

พนักงานจ้างทั่วไป กองชา่ง กองชา่ง
68 นางสาวมัทนา  อุ๊ดค า ป.ตรี (การตลาด) - นกัการ - - คนงานทั่วไป - 108,000 108,000
69 นายชัยชนะ  ใสเมืองยอง ป.6 - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 108,000
70 นายเฉลิมชัย  เกสร ป.6 - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 108,000

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
71 นายสวัสด์ิ  บัวดอกตูม วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 13-2-06-2104-001 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม กลาง 13-2-06-2104-001 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม กลาง 588,120 67,200 67,200 722,520

(นกับริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) (นกับริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

72 นางอโนชา   กัลยา วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 13-2-06-2104-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ต้น 13-2-06-2104-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ต้น 376,080 18,000 394,080
(สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต) (นกับริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) (นกับริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

73 นางสาววีรวัลย์  ศิรินาม วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 13-2-06-3607-001 นกัวิชาการส่ิงแวดล้อม ชก. 13-2-06-3607-001 นกัวิชาการส่ิงแวดล้อม ชก. 276,960 276,960
74 นางสาวทัศนนัท์  ชัยวุฒิ ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 13-2-06-3101-004 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป ชก. 13-2-06-3101-004 นกัจดัการงานทั่วไป ชก. 266,040 266,040
75 นางหัสญา  บัวจู สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 13-2-06-4601-001 เจา้พนกังานสาธารณสุข ชง. 13-2-06-4601-001 เจา้พนกังานสาธารณสุข ชง. 212,280 (ว่างเดิม)

ลูกจ้างประจ า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
76 นายเสริฐ   ค าหล้า ป.6 - หัวหนา้หมวดคนงานและสถานที่ - - หัวหนา้หมวดคนงานและสถานที่ - 232,920 232,920

พนักงานจ้างตามภารกิจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
77 นายเอกชัย  วรรณเรือน ปวส. - ผู้ช่วยเจา้หนา้ที่ธุรการ - - ผู้ช่วยเจา้พนกังานธุรการ - 133,440 133,440
78 นายคณิศร  ตาดี ปวท. - ผู้ช่วยเจา้หนา้ที่บันทึกข้อมูล - - พนกังานขับรถยนต์ (ทักษะ) - 138,120 138,120
79 นายประพันธ์  เป็งเรือนชุม ม.3 - คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) - - คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) - 140,640 140,640
80 นายวสันต์  พิมพ์สาร ม.3 - คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) - - คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) - 140,640 140,640
81 นายมงคล  อิ่นค า ม.6 - คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) - - คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) - 138,240 138,240
82 นายสง่า  แก้วนา ป.4 - คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) - - คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) - 141,000 141,000

พนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
83 นายเจริญ  หลวงอ้าย ป.4 - คนงานประจ าโรงฆา่สัตว์ - - คนงานประจ าโรงฆา่สัตว์ - 108,000 108,000
84 นายพิพัฒนพ์งษ์  ปัญญาเดช ป.6 - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000 108,000
85 นายสุรศักด์ิ วังแก้ว ป.6 - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000 108,000
86 นายสาทิตย์  ชาวพิจติร ม.6 - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000 108,000
87 นายชุมพร  แก้วตน ป.6 - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000 108,000
88 นายชูศักด์ิ  ไชยยาวุฒิ ปวช. - พนกังานขับรถยนต์ - - พนกังานขับรถยนต์ - 108,000 108,000
89 นางสาวจริาพร  มาเทพ รปม. - นกัการ - - คนงานทั่วไป - 108,000 108,000
90 นายก าพล  ดวงค า ม.6 - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 108,000
91 นางสาวพิมพ์นภา  หมีจัน๋ต๊ะ ป.ตรี (รัฐประศาสนศาสตร์) - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 108,000

เงนิเดอืนกรอบอัตราก าลังเดมิ กรอบอัตราก าลังใหม่
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ที่ ชือ่ - สกุล คุณวุฒิ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เงนิเดอืน เงนิประจ า ค่าตอบแทน/ หมาย
ต าแหน่ง เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ เหตุ

พนักงานเทศบาล กองการศึกษา กองการศึกษา
92 นายคงภัทร  สายปราชญ์ ค.บ. (สังคมศึกษา) 13-2-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา กลาง 13-2-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา กลาง 375,480 67,200 67,200 509,880

(นกับริหารงานการศึกษา) (นกับริหารงานการศึกษา)
93 ว่าง  - 13-2-08-2107-002 หัวหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา ต้น 13-2-08-2107-002 หัวหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา ต้น 411,600 18,000 (ว่างเดิม)

(นกับริหารกงานการศึกษา) (นกับริหารงานการศึกษา)
94 นางสาวสุพัตรา  ไชยแก้ว ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 13-2-08-3101-005 เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป ชก. 13-2-08-3101-005 นกัจดัการงานทั่วไป ชก. 276,960 276,960
95 นางสาวดวงพรรณ  เพ็ญศรี บช.บ. (การบัญชี) 13-2-08-3204-002 นกัวิชาการพัสดุ ชก. 13-2-08-3204-002 นกัวิชาการพัสดุ ชก. 288,120 288,120
96 นายธีรศักด์ิ  ขวัญศรีวงค์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 13-2-08-3803-001 นกัวิชาการศึกษา ชก. 13-2-08-3803-001 นกัวิชาการศึกษา ชก. 288,120 288,120

พนักงานจ้างทั่วไป กองการศึกษา กองการศึกษา
97 นางสาวกิตติกาญจน์  สิงห์กัณฑ์ ป.ตรี (พละศึกษา) - นกัการ - - คนงานทั่วไป - 108,000 108,000

พนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 1 
(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง) (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)

98 นายนพินธ์  รัตนนลิอมร คม. (การบริหารการศึกษา) ๑๘๙๐๐-๑ (ถ) ผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.3 ๑๘๙๐๐-๑ (ถ) ผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.3 778,320 134,400 912,720
99 ว่าง - ๓๑๕๒๗-๑ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.2 ๓๑๕๒๗-๑ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.2 - (ว่างเดิม/เงินอดุหนุน)

100 ว่าง - ๒๑๓๐๑-๒ (ถ) ครูช านาญการ คศ.2 ๒๑๓๐๑-๒ (ถ) ครูช านาญการ คศ.2 - (ว่างเดิม/เงินอดุหนุน)

101 นางสาวกนกวรรณ  กาญจนวงศ์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ๑๘๙๐๒-๒ (ถ) ครู คศ.1 ๑๘๙๐๒-๒ (ถ) ครู คศ.1 258,840 258,840
102 นางสุจริา   จริจรัสตระกูล กศ.ม. (ประถมศึกษา) ๑๘๙๐๓-๒ (ถ) ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 ๑๘๙๐๓-๒ (ถ) ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 561,120 134,400 695,520
103 นางกรรณิกา  เบญจกรรณ์ คษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) ๒๔๐๖๒-๒ ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 ๒๔๐๖๒-๒ ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 421,440 134,400 555,840
104 นางอุไรรัตน ์ ย่ิงสมัคร ศษ.บ. (การประถมศึกษา) ๑๘๙๐๑-๒ (ถ) ครูช านาญการ คศ.2 ๑๘๙๐๑-๒ (ถ) ครูช านาญการ คศ.2 624,720 42,000 666,720
105 นางสาวนาถนภา  สุวรรณ ครุศาสตร์ (ชีววิทยา) ๒๘๐๒๐-๒ ครูช านาญการ คศ.2 ๒๘๐๒๐-๒ ครูช านาญการ คศ.2 330,000 42,000 372,000
106 นางสาวภทัร์วรัญญา  บญุหรัิญเศรษฐ์ คษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) ๑๙๗๒๗-๒ ครูช านาญการ คศ.2 ๑๙๗๒๗-๒ ครูช านาญการ คศ.2 317,400 42,000 359,400
107 นางรัชนนัท์  อ้นเกษ ศษ.บ. (การประถมวัย) ๒๔๐๖๓-๒ ครูช านาญการ คศ.2 ๒๔๐๖๓-๒ ครูช านาญการ คศ.2 323,760 42,000 365,760
108 นางศศินกานต์  ค ามาลา คษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ๒๔๐๖๔-๒ ครูช านาญการ คศ.2 ๒๔๐๖๔-๒ ครูช านาญการ คศ.2 311,160 42,000 353,160
109 นายธนภัทร  วินนัท์ คษ.บ. (ประถมศึกษา) ๒๔๐๖๕-๒ ครูช านาญการ คศ.2 ๒๔๐๖๕-๒ ครูช านาญการ คศ.2 323,760 42,000 365,760
110 นางสาวสุจติรา  สภาวจติร ศษ.บ. (ภาษาไทย) ๒๙๕๕๐-๒ ครู คศ.1 ๒๙๕๕๐-๒ ครู คศ.1 280,320 280,320
111 นางสาวธัญพร  ก่ออรุโณทัย ร.ม. ๓๐๗๓๓-๒ ครูช านาญการ คศ.2 ๓๐๗๓๓-๒ ครู คศ.2 293,280 42,000 335,280
112 นางศศิเนตร  กาละวัง คษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ๓๐๗๓๔-๒ ครูช านาญการ คศ.2 ๓๐๗๓๔-๒ ครู คศ.2 281,400 42,000 323,400
112 นางสาววิริยะ  ธนะวงค์ คษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ๒๑๑๖๔-๒ ครู คศ.1 ๒๑๑๖๔-๒ ครู คศ.1 302,880 302,880
114 นางโยษิตา  วินนัท์ คษ.ม. (ประถมศึกษา) ๓๐๗๓๕-๒ ครู คศ.1 ๓๐๗๓๕-๒ ครู คศ.1 280,320 280,320
115 นางสาวอุบลทิพย์ ป้อมโม ศษ.ม. (สังคมศาสตร์) 36391-2 ครูช านาญการ คศ.2 36391-2 ครู คศ.2 305,280 42,000 347,280
116 นางณัฏฐิวรรณ  อ าพันธ์ศรี คษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ๓๓๖๗๓-๒ ครูช านาญการ คศ.2 ๓๓๖๗๓-๒ ครู คศ.2 305,280 42,000 347,280
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ที่ ชือ่ - สกุล คุณวุฒิ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เงนิเดอืน เงนิประจ า ค่าตอบแทน/ หมาย
ต าแหน่ง เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ เหตุ

117 นางสุรางค์ วิภาทิวาภรณ์ ค.บ. (ภาษาไทย) ๓๓๖๗๔-๒ ครู คศ.1 ๓๓๖๗๔-๒ ครู คศ.1 280,320 280,320
118 นางสาวจนัทร์ฉาย  พรมใจ ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) 33675-2 ครูช านาญการ คศ.2 33675-2 ครู คศ.2 305,280 42,000 347,280
119 นางสาววรินทร์ภรณ์  ค ามา คษ.ม. (การวัดผลและประเมินผล) 33676-2 ครูช านาญการ คศ.2 33676-2 ครู คศ.2 293,280 42,000 335,280
120 นางสาวจนัทร์จริา  สมผัด ค.บ. (สังคมศาสตร์) 21157-2 (ถ) ครู คศ.1 21157-2 (ถ) ครู คศ.1 269,400 269,400
121 นางสาวณัฐมนพรรณ  ศิริโชติทวี คษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 30736-2 ครู คศ.1 30736-2 ครู คศ.1 258,840 258,840
122 นางจันทร์ทิมา  ค าบอนพทัิกษ์ คษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 35257-2 ครู คศ.1 35257-2 ครู คศ.1 264,000 264,000
123 นางสาวนิภารัตน์  ศรีสม ค.บ. (คณิตศาสตร์) 35258-2   ครู คศ.1 35258-2   ครู คศ.1 264,000 264,000
124 นายวรรณกร  ก่ออรุโณทัย ป.ตรี (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 33678-2 ครู คศ.1 33678-2 ครู คศ.1 243,840 243,840
125 นายธนยัวัฒน ์ ตาจนัทร์อินทร์ คษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 33679-2 ครู คศ.1 33679-2 ครู คศ.1 269,400 269,400
126 นายณรงค์ศักด์ิ  สมผัด ค.บ. (เกษตรศาสตร์) 33680-2 ครู คศ.1 33680-2 ครู คศ.1 243,840 243,840
127 นางสาวชติุกาญจน์  รัตนมณีไพศาล คษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 35259-2 ครู คศ.1 35259-2 ครู คศ.1 243,840 243,840
128 นางสาวภาธิณี  รัตรนิลอมร วท.ม. (เคม)ี 33677-2 ครู คศ.1 33677-2 ครู คศ.1 302,880 302,880
129 นางสาวพรกมล  แสงหงษ์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 36392-2 ครู คศ.1 36392-2 ครู คศ.1 243,840 243,840
130  ว่าง คผช. 36393-2 ครูผู้ช่วย คผช. 36393-2 ครูผู้ช่วย คผช.  - (ว่างเดิม/เงินอดุหนุน)

131  ว่าง คผช. 31810-2 ครูผู้ช่วย คผช. 31810-2 ครูผู้ช่วย คผช.  - (ว่างเดิม/เงินอดุหนุน)

ลูกจ้างประจ า โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 1 
(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง) (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)

132 นายสมพล  วิชัยชมภู ม.ศ.5 1033-4 (ถ) พนกังานขับรถยนต์  - 1033-4 (ถ) พนกังานขับรถยนต์  - 232,920 232,920
พนักงานจ้างตามภารกิจ

133 นายสัญญา  วงษ์ดี ป.ตรี (อุตสาหกรรมศิลป์)  - ผู้ช่วยครู  -  - ผู้ช่วยครู  - 220,680 220,680
134 นายชัยวัฒน ์ ฝ้ันเมือง ม.6  - พนกังานขับรถยนต์ (ทักษะ)  -  - พนกังานขับรถยนต์ (ทักษะ)  - 117,240 117,240
135 นางสาววรรณภัส   ณะวัลล์ ปวส. (การบัญชี)         1617-5           บุคลากรสนบัสนนุการสอน  -         1617-5           บุคลากรสนบัสนนุการสอน  - 133,440 133,440
136 นางสาวจนัทร์จริา วิชัยชมภู ป.ตรี (เศรษฐศาสตรเกษตร) 2819-5  บุคลากรสนบัสนนุการสอน  - 2819-5  บุคลากรสนบัสนนุการสอน  - 131,160 131,160
137 นางสาวพิมพ์ภาธัญย์  จอมมงคล ปวส. (การบัญชี) 2818-5  บุคลากรสนบัสนนุการสอน  - 2818-5  บุคลากรสนบัสนนุการสอน  - 117,240 117,240

พนักงานจ้างทั่วไป
138 นายภาณุพงศ์  ปิ่นม่วง ป.ตรี (พละศึกษา)  - ครูอัตราจา้ง  - ครูอัตราจา้ง  - 108,000 108,000
139 นางศุภลักษณ์  สิทธิธรรม ป.ตรี (ศิลปศาสตรบัญฑิต)  - ครูอัตราจา้ง  - ครูอัตราจา้ง  - 108,000 108,000
140 นางสาวโสภา  ปุกไชยโย ป.ตรี (การประถมศึกษา)  - ครูอัตราจา้ง  - ครูอัตราจา้ง  - 108,000 108,000
141 นางสาวศิริกร  ไชยวรรณ ว.บ.  - ครูอัตราจา้ง  - ครูอัตราจา้ง  - 108,000 108,000
142 นางสาวอภิญญา  ใจสุข ปวช. (คหกรรม)  - บุคลากรสนบัสนนุการสอน  - บุคลากรสนบัสนนุการสอน  - 108,000 108,000
143 นายประวิทย์   ชัยชนะ   ป.6 1674-4 ภารโรง  - 1674-4 ภารโรง  - 108,000 108,000
144 นายจักรพนัธ์   สุภาแกว้ ป.6 1675-4 ภารโรง  - 1675-4 ภารโรง  - 108,000 108,000

กรอบอัตราก าลังเดมิ กรอบอัตราก าลังใหม่
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ศูนยพั์ฒนาเด็กเลก็บา้นพระเจ้าทองทิพย์

145 นางวราพร  สุริยะดี ค.บ. (ปฐมวัย) 50-2-0180 ครู คศ.1 50-2-0180 ครู คศ.1 274,680 274,680
พนักงานจ้างตามภารกิจ

146 นางสาวน้ าฝน  ธรรมมา ค.บ. (ปฐมวัย)  - ผู้ดูแลเด็ก  -  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - 140,640 140,640
พนักงานจ้างทั่วไป

147 นางเกษร  อิทธิชัยมงคล ปวช.  - ภารโรง  -  - ภารโรง  - 108,000 108,000
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฟ้าบด

148 ว่าง  - 50-2-0409 ครูผู้ดูแลเด็ก คผช. 50-2-0409 ครูผู้ดูแลเด็ก คผช.  - (ว่างเดิม/เงินอดุหนุน)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
149 นางสาวพิวรรณ   ขันรักษา ค.บ. (ปฐมวัย)  - ผู้ดูแลเด็ก  -  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - 140,640 140,640

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องฝาย

150 นางสายทอง  คามจงัหาร ค.บ. (ปฐมวัย) 50-2-0408 ครู คศ.1 50-2-0408 ครู คศ.1 264,000 264,000
151 นางสาวสุดา  พวงศรี ค.บ. (ปฐมวัย) 50-2-0181 ครูผู้ดูแลเด็ก คผช. 50-2-0181 ครูผู้ดูแลเด็ก คผช. 0 อยู่ระหว่าง

ด าเนนิการวินยั
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหนหลวง

152 นางสาวขวัญดาว  ชัยชนะ ค.บ. (ปฐมวัย)  - ผู้ช่วยหัวหนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -  - ผู้ช่วยหัวหนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - 224,520 224,520
พนักงานจ้างทั่วไป

153 นางธิดา  แสนยอด ค.บ. (ปฐมวัย)  - ภารโรง  -  - ภารโรง  - 108,000 108,000

กรอบอัตราก าลังใหม่กรอบอัตราก าลังเดมิ เงนิเดอืน
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เทศบาัร าบับ้าอกัา 3ก าหอดแผอวทา การพัฒอาพอัก าอเทศบาั3พอัก าอครูเทศบาั3บุคัากร
ทา การศึกษา3ัูกจ้า ีระจ า3แผัะพอัก าอจ้า 3ทุกร าแผหอ่ 3 ให้มีโักาสได้รับการพัฒอาเพ่ืัเพ่ิมพูอความรู้3ทักษะ
ทัศอคริที่ดี33มีคุณธรรมจริยธรรม3ััอจะท าให้การีฏิบัริหอ้าที่ราชการเี็อไีัย่า มีีระสิทธิภาพ33ีระสิทธินั3โดย
จัดท าแผนอพัฒอาพอัก าอเทศบาัรามที่กฎหมายก าหอด3โดยมีระยะเวัา33 ี 3รามรับ33333ขั แผนอััรราก าัั 3 3ี 3
การพัฒอาอักจากจะพัฒอาความรู้ทั่วไีใอการีฏิบัริ าอ3ด้าอความรู้แผัะทักษะเฉพาะขั  าอใอแผร่ัะร าแผหอ่ 3ด้าอ
การบริหาร3ด้าอคุณสมบัริส่วอรัว3ด้าอคุณธรรม3แผัะจริยธรรมแผั้ว3เทศบาัร าบับ้าอกัา 3ยั รระหอักถึ การพัฒอา
รามอโยบายขั รัฐบาัแผห่ รัฐ3ดั อั้อ3เทศบาัร าบับ้าอกัา 3จึ มีการพัฒอาระบบราชการไีสู่ยุค3Thailand 4.0 
เช่อกัอ3โดยก าหอดแผอวทา การพัฒอาบุคัากรเพ่ืัส่ เสริมการท า าอโดยยึดหัักธรรมาภิบาั3เพ่ืัีระโยชอ์สุขขั 
ีระชาชอเี็อหััก3กั่าวคืั 

1.3เี็อั ค์กรที่เีิดกว้า แผัะเชื่ัมโย กัอ3มีการบริหารจัดการดี3เีิดเนย3ีฏิบัริ าอัย่า โีร่ ใส3โดย
บุคคัภายอักสามารถเข้าถึ ข้ัมูัข่าวสารขั หอ่วย าอได้3มีการแผบ่ ีัอข้ัมูัซึ่ กัอแผัะกัอ3แผัะสามารถเข้า
รรวจสับการท า าอได้3รััดจอเีิดกว้า ให้กัไกหรืัภาคส่วอั่ือๆ3เช่อ3ภาคเักชอ3แผัะภาคีระชาชอ3เพ่ืัเี็อการ
รรวจสับการท า าอระหว่า กัอ3ส่ เสริมการมีส่วอร่วม3แผัะการสร้า เครืัข่ายภาคีระชาชอ 

2.3ยึดีระชาชอเี็อศูอย์กัา 3เี็อการท า าอที่ร้ั เข้าใจีระชาชอเี็อหััก3ท า าอเชิ รุก333แผัะมั 
ไีข้า หอ้า3โดยรั้ ค าถามเสมัว่า3ีระชาชอจะได้ัะไร3มุ่ เอ้อแผก้ไขีัญหาความร้ั การแผัะรับสอั ความร้ั การ
ขั ีระชาชอเี็อส าคัญ3การ  ัาอวยความสะดวกเชื่ัมโย ทุกส่วอราชการ3เพ่ืัเีิดโักาส33333รับโจทย์การท า าอ
ร่วมกัอ3เทศบาัร าบับ้าอกัา 3มุ่ เอ้อให้ีระชาชอใช้ระบบดิจิรัั3ัิเั็กทรัอิกส์3 เพ่ืัให้ีระชาชอก้าวทัอ
ความก้าวหอ้าขั ระบบข้ัมูัสารสอเทศ3โดยเีิดให้ีระชาชอใช้บริการ WIFI แผัะีระชาสัมพัอธ์ข้ัมูัข่าวสารน่าอ
ทา เว็บไซด์ขั เทศบาัด้วย 

 .3เี็อั ค์กรที่มีขีดสมรรถอะสู แผัะทัอสมัย3เทศบาัร าบับ้าอกัา 3ได้รับการถ่ายโัอโร เรียอมา
สั กัดเทศบาั3จ าอวอ313แผห่ 3แผัะได้มีการพัฒอาส่ เสริมการศึกษาขั้อพ้ือฐาอ3มุ่ เอ้อให้ีระชาชอได้รับีระโยชอ์สู สุด3
ได้รับบริการใอสถาอศึกษาที่มีมารรฐาอ3ีระหยัดค่าใช้จ่าย3แผัะมีการพัฒอาจัดการศึกษาให้ครับคัุม3โดยมีการเีิด
หัักสูรรภาคภาษาัั กฤษ3(Englist Program)3มีัาจารย์จากร่า ีระเทศมาสัอ3เพ่ืัพัฒอาขีดความสามารถทา ภาษา
ให้แผก่อักเรียอ3ขยายโักาสทา การศึกษาถึ ระดับชั้อมัธยมศึกษารัอร้อ3แผัะพัฒอาการเรียอการสัอให้มีครูครบทุก
สาขาวิชา3เพื่ัสอับสอุอให้อักเรียอได้รับโักาสทา การศึกษาัย่า เท่าเทียมกัอ3 
 ทั้ อี้3ใอการพัฒอาบุคัากรใอสั กัดเทศบาัร าบับ้าอกัา 3รามแผอวทา ข้า ร้อ3ได้ก าหอดให้ทุก
ร าแผหอ่ มีโักาสได้รับการพัฒอา3รามห้ว ระยะเวัาขั แผนอััรราก าัั 3 3ี 3โดยวิธีการพัฒอาัาจใช้วิธีการใดวิธีการ
หอึ่ 33เช่อ33การีฐมอิเทศ3การฝึกับรม3การศึกษาดู าอ3การีระชุมเชิ ีฏิบัริการ3ฯัฯ3ีระกับกับใอการพัฒอา
พอัก าอเทศบาัเพ่ืัให้สามารถีฏิบัริ าอได้ัย่า มีีระสิทธิภาพแผัะีระสิทธินั3บั เกิดนัดีร่ัีระชาชอแผัะท้ั ถิ่อ3
ซึ่ การพัฒอาจะเอ้อด้าอการพัฒอาการีฏิบัริ าอพ้ือฐาอขั พอัก าอที่จ าเี็อร่ัการีฏิบัริราชการ3เช่อ3การบริหาร
โคร การ3การให้บริการ ทักษะการริดร่ัสื่ัสาร การเขียอหอั สืัราชการการใช้เทคโอโัยีสมัยใหม่3เช่อ3การใช้
โีรแผกรมคัมพิวเรัร์ร่า ๆ3เี็อร้อ 
 ส่วอการพัฒอาพฤริกรรมการีฏิบัริราชการ3เทศบาัร าบับ้าอกัา 3เั็ เห็อว่าควรมีการพัฒอา
พฤริกรรมการีฏิบัริราชการ3ีระกับกับพฤริกรรมีฏิบัริราชการััอเี็อคุณัักษณะร่วมขั พอัก าอเทศบาั 
 
 
 

13.  แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
       และพนักงานจ้าง 
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ที่พึ มี3เพ่ืัเี็อการหั่ัหััมให้เกิดพฤริกรรมแผัะค่าอิยมพึ ีระส ค์ร่วมกัอ3ีระกับด้วย3การมุ่ นัสัมฤทธิ์การยึดมั่อ
ใอความถูกร้ั ชับธรรมแผัะจริยธรรม การเข้าใจใอั ค์กรแผัะระบบ าอ3การบริการเี็อเัิศ  การท า าอเี็อทีม3ทั้ อี้3
เพ่ืัเี็อการพัฒอาศักยภาพการท า าอแผัะเพ่ิมีระสิทธิภาพ3ีระสิทธินัใอการท า าอ3เทศบาัร าบับ้าอกัา 3ได้
ก าหอดแผอวทา ใอการพัฒอา3ดั อี้33 
  1.33จัดให้มีการฝึกับรมสัมมอาเพ่ืัเพ่ิมพูอความรู้ความสามารถ3พัฒอาทัศอคริที่ดี3มีคุณธรรมแผัะ
จริยธรรมใอการีฏิบัริ าอให้แผก่พอัก าอเทศบาั3พอัก าอครูเทศบาัแผัะบุคัากรทา การศึกษา3ัูกจ้า ีระจ า3แผัะ
พอัก าอจ้า 3ัย่า อ้ัยี ัะ313ครั้  
  2.33ส่ เสริมแผัะสอับสอุอให้พอัก าอเทศบาั33พอัก าอครูเทศบาัแผัะบุคัากรทา การศึกษา3
ัูกจ้า ีระจ า3แผัะพอัก าอจ้า 3เข้ารับการฝึกับรม3ใอหัักสูรรร่า ๆ3ที่ส่วอราชการหรืัสถาบัอการศึกษาจัดขึ้อ 
   .33ส่ เสริมให้พอัก าอเทศบาั3พอัก าอครูเทศบาัแผัะบุคัากรทา การศึกษา3ัูกจ้า ีระจ า3แผัะ
พอัก าอจ้า ขั เทศบาัไดเ้ข้ารับศึกษาเพ่ิมเริม3เพ่ืัอ าความรู้ที่ได้รับมาีรับใช้กับการท า าอได้ดียิ่ ขึ้อ 
  4.3จัดให้พอัก าอเทศบาั3พอัก าอครูเทศบาัแผัะบุคัากรทา การศึกษา3ัูกจ้า ีระจ า3แผัะ
พอัก าอจ้า 3มีการศึกษาดู าอใอเทศบาัหรืัหอ่วย าอั่ือที่มีศักยภาพที่กว่าดี3เพ่ืัอ าความรู้มาีรับใช้ใอการ
ีฏิบัริ าอให้มีีระสิทธิภาพยิ่ ขึ้อ 
 

 
 
 
 

   
 

  เ พ่ืัให้พอัก าอเทศบาั33ัูกจ้า ีระจ า3 3แผัะพอัก าอจ้า ขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 333333333333333333
มีแผอวทา ีฏิบัริ าอใอหอ้าที่ราชการเพ่ืัให้บรรัุวัรถุีระส ค์33แผัะท าให้ าอที่ีฏิบัริมีีระสิทธิภาพแผัะีระสิทธินั33
ก่ัให้เกิดีระโยชอ์สู สุดร่ัีระชาชอ33เทศบาัร าบับ้าอกัา 33จึ ได้ีระกาศคุณธรรมจริยธรรมขั พอัก าอเทศบาั33
ัูกจ้า ีระจ า33แผัะพอัก าอจ้า ขั เทศบาัร าบับ้าอกัา 33ดั อี้ 

1.3พึ ด าร รอให้รั้ มั่อัยู่ใอศีัธรรม3ีฏิบัริหอ้าที่ด้วยความรั้ ใจ3มุ่ ม่ัอ3ซื่ัสัรย์3สุจริร33 
เสียสัะแผัะมีความรับนิดชับ 
  2.3พึ ีฏิบัริหอ้าที่ัย่า เีิดเนย3โีร่ ใส3พร้ัมให้รรวจสับ 
   .3พึ ให้บริการด้วยความเสมัภาค3โดยให้ความเี็อธรรมร่ันู้มาริดร่ัราชการด้วยความสะดวก3
รวดเร็ว3มีััธยาศัยไมรรี3สุภาพ3เรียบร้ัย3โดยยึดีระโยชอ์ขั ีระชาชอเี็อหััก 
  4.3พึ ีฏิบัริหอ้าที่3โดยยึดนัสัมฤทธิ์ขั  าอ3ัย่า คุ้มค่า 
  5.3พึ พัฒอาทักษะ3ความรู้3ความสามารถ3แผัะรอเั 3ให้ทัอสมัยัยู่เสมั 
  6.3พอัก าอเทศบาั3ัูกจ้า ีระจ า3บุคัากรทา การศึกษา3แผัะพอัก าอจ้า 3ขั เทศบาัร าบับ้าอ
กัา 3ร้ั ถืัีฏิบัริรามระเบียบ3แผบบธรรมเอียมทา ราชการ3พร้ัมทั้ ัุทิศเวัาขั รอให้แผก่ราชการ3จะัะทิ้ 3หรืั
ทัดทิ้ หอ้าที่ราชการมิได้ 
  7. พอัก าอเทศบาั3ัูกจ้า ีระจ า3แผัะพอัก าอจ้า ขั เทศบาั3ร้ั ไม่กระท าการหรืัยัมให้นู้ั่ือ
กระท าการหานัีระโยชอ์ััอัาจท าให้เสียความเที่ย ธรรมหรืัเสื่ัมเสียเกียรริศักดิ์ขั ร าแผหอ่ หอ้าที่ราชการขั รอ 
 
 
 
 

14.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา  
       ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
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  8.3พอัก าอเทศบาัซึ่ เี็อนู้บั คับบัญชาพึ ดูแผั3เัาใจใส่นู้ัยู่ใร้บั คับบัญชาใอด้าอการีฏิบัริ าอ3
ขวัญก าัั ใจ3สวัสดิการ3แผัะยัมรับฟั ความคิดเห็อขั นู้ใร้บั คับบัญชา3ด้วยหัักการแผัะเหรุนัที่ถูกร้ั รามท าอั 
คัั ธรรม 
  9.3พอัก าอเทศบาัพึ ช่วยเหัืัเกื้ักูักัอใอการีฏิบัริราชการขั พอัก าอเทศบาัด้วยกัอ3แผัะนู้
ร่วมีฏิบัริราชการระหว่า พอัก าอเทศบาัด้วยกัอ3แผัะนู้ร่วมีฏิบัริราชการด้วยกัอ3รวมทั้ ส่ เสริมสอับสอุอให้เกิด
ความสามัคคี3ร่วมแผร ร่วมใจใอบรรดานู้ร่วม าอ3ใอการีฏิบัริหอ้าที่เพ่ืัีระโยชอ์ส่วอรวม  
  10.3พอัก าอเทศบาั3ัูกจ้า ีระจ า3แผัะพอัก าอจ้า ขั เทศบาั3มีหอ้าที่ด าเอิอการให้เี็อไีราม
กฎหมายเพ่ืัรักษาีระโยชอ์ส่วอรวมแผัะีระเทศชาริ3  ัาอวยความสะดวกแผัะให้บริการีระชาชอ3รามหัักธรรมาภิ
บาั3โดยจะร้ั ยึดมั่อใอค่าอิยมหัักขั มารรฐาอจริยธรรม3รามอัยแผห่ ีระกาศคณะกรรมการพอัก าอเทศบาั
จั หวัดเชีย ใหม่3เรื่ั 3ก าหอดหัักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมขั พอัก าอเทศบาั3ัูกจ้า ีระจ า3แผัะพอัก าอจ้า 3ั 
วัอที่ 22 รุัาคม325583ดั ร่ัไีอี้ 

33333310.133การยึดมั่อใอคุณธรรมจริยธรรม3 
33333310.233การมีจิรส าอึกที่ดี3ซื่ัสัรย์3สุจริร3แผัะรับนิดชับ 
33333310. 33การยึดถืัีระโยชอ์ขั ีระเทศชาริเหอืักว่าีระโยชอ์ส่วอรอ3แผัะไม่มี 

333333333333333333333333333333333333นัีระโยชอ์ทับซ้ัอ333 
33   310.433การยือหยัดท าใอสิ่ ที่ถูกร้ั 3เี็อธรรม3แผัะถูกกฎหมาย3 
33333310.533การให้บริการแผก่ีระชาชอด้วยความรวดเร็ว3มีััธยาศัย 3แผัะไม่เัืักีฏิบัริ 
33333310.633การให้ข้ัมูัข่าวสารแผก่ีระชาชอัย่า ครบถ้วอ3ถูกร้ั 3แผัะไม่บิดเบืัอ 

333333333333333333333333333333333333ข้ัเท็จจริ  
33333310.733การมุ่ นัสัมฤทธิ์ขั  าอ3รักษามารรฐาอ3มีคุณภาพโีร่ ใส3แผัะรรวจสับได้ 
33333310.833การยึดมั่อใอระบับีระชาธิีไรยััอมีพระมหากษัรริย์ทร เี็อีระมุข 
33333310.933การยึดมั่อใอหัักจรรยาวิชาชีพขั ั ค์กร 
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