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  1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลง
วันที่ 4 กันยายน 2558 ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด โดยให้ค านึงถึง
ภาระหน้าที่ของความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต. และเมืองพัทยา) โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต. และเมืองพัทยา) จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ใน
การก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 

  1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล
,อบต. และเมืองพัทยา) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและ
การใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.
จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อบจ. ,เทศบาล,อบต. และเมืองพัทยา) 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
(อบจ.,เทศบาล,อบต. และเมืองพัทยา) วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท า
กรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  

  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลพนมไพร จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ส าหรับปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น 
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 2.1 เพ่ือให้เทศบาลต าบลพนมไพร มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน  

 2.2 เพ่ือให้เทศบาลต าบลพนมไพร มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างส่วน
ราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

 2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนด
ประเภทต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น
หรือไม ่  

 2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลพนมไพร ให้เหมาะสม 

 2.5 เพ่ือให้เทศบาลต าบลพนมไพร สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลพนมไพร 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบั ติ
ภารกิจสามารถให้บริหารสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

 2.6 เพ่ือให้เทศบาลต าบลพนมไพร สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 
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  3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลพนมไพร ตามกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร และ
สภาพปัญหาในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลพนมไพร เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลพนมไพร บรรลุตามพันธกิจ
ที่ตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็น
การพิจารณาว่าลักษณะงานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
หรือไม่ อย่างไร หากลักษณะงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณา
วางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการ
แล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่อง
แผนอัตราก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

  3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ ตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนด
ต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน 
และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหนน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยส่วนนี้จะค านึงถึง 

   3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานใน
แต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยังและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงาน
ผิด จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่า ต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบัน มีความเหมาะสม
หรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมารรายจ่าย ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐานที่ว่า 
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบ ย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดี ในภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นบางลักษณะงาน เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐานงานเทคนิคด้านช่างหรืองานบริการบาง
ประเภท ไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท า 

3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
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ได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อ
หน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้อง
พิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้ง อาจ
เป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้อง
มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและ
ในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ 
เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 

  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หรือน าประเด็นต่างๆ  อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาร คน มาพิจารณาอย่างน้อย ใน 3 ประเด็น 
ดังนี้ 

   3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง
งานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท าให้
เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่ง
อาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด 

   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบัน มีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของ
ข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุ
ไป เป็นต้น 

   3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจท า
ให้การก าหนดกรอบอัตราก าลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการน า
ข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลังของงาน
การเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก.และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่า
แนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการ
ก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 

  3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน โดย
ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็นระบบ
มากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการ
เพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่า การก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภท
ทั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่าง
กันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่าใน
เชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืน ก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชากร ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็
น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวน
ต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning 

Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างพอเพียงในการที่จะอธิบายเชิงวิชาการ 
ส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูล
โดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ย
อัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

  - การจัดท ากระบวนการจริง (Work Process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะน าไปสู่การใช้
อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิง/ลดลง 
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 เทศบาลต าบลพนมไพร  ได้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป็น เทศบาล  พ.ศ.  2542  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542 มีส านักงานตั้งอยู่ถนนสายพนมไพร –
อ าเภอหนองฮี หมู่ที่ 3 ต าบลพนมไพร ซึ่งอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอพนมไพรประมาณ 1 กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัด
ร้อยเอ็ด ประมาณ 65 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 4 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 1 ต าบล 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,2,3,4,5 
และ6 ต าบลพนมไพร โดยมีเขตเทศบาลต าบลต่อไปนี้ 
 - ด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันออก ตั้งแต่หลักเขตท่ี 1 ซ่ึงต้ังอยู่ฝัง่หนองแวง(หนองขัว) ตรงฟาก
ตะวันออกทางไปจังหวัดยโสธร จากเขตที่ 1 เลียบตามฝั่งใต้ของหนองแวง (หนองขัว) ไปทางทิศ  ตะวันออกเฉียงใต้ ถึง
ฟากเหนือทางไปบ้านดอนพระจันทร์  ตรงสะพานข้ามหนองสม  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  2 
 - ทิศใต้ จากหลักเขตท่ี 2 เลียบตามฝั่งเหนือของหนองสม หนองศาลา หนองโผล่และหนองศิลา
เลข  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงฟากตะวันออกของถนนพินิจนนทราษฎร์  ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 520 
เมตร ซี่งเป็นหลักเขตท่ี 4 
 - ทิศตะวัน ตก จากหลักเขตที่ 4 เป็นส้นตั้งฉากกับเส้นหลักเขตท่ี 3 และหลักเขตท่ี 4 ไป ทางทิศ
เหนือถึงฟากเหนือของทางไปต าบลกุดน้ าใส  ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จน
บรรจบหลักเขตท่ี 1 

สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิประเทศ 
         เทศบาลต าบลพนมไพร มีภูมิประเทศเป็นรูปทรงกระทะคว่ าหรือหลังเต่า  ภูมิอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนและ
แห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 28 องศาเซลเซียส การประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ ได้แก่ 
                             1. การท านา       ประมาณร้อยละ 60 
                             2. อ่ืนๆ             ประมาณร้อยล่ะ 40 

        4.1 สภาพปัญหาของพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 4.1.1 สภาพปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  (1.) ถนนรอบเมืองบางสายยังช ารุด ถนนหลักบางสายมีสภาพช ารุด 
  (2.) การมีไฟฟูาใช้ ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน  
  (3.) ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟูา ไฟฟูาสาธารณะ กระแสไฟตกเนื่องจากก าลังส่งไฟไม่พอ 
 4.1.2 สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
  (1.) ปัญหาความยากจนของประชากร ประชากรมีรายได้น้อย อันเนื่องมาจากขาดความรู้ใน
การประกอบอาชีพ 
  (2.) แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคไม่ทั่วถึงทุก
พ้ืนที่ ขาดการพัฒนาระบบคลองส่งน้ าที่ได้ด าเนินการแล้ว ท าให้ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
  (3.) ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า (ผลผลิตต่อไร่) 
  (4.) เกษตรกรไม่มีการรวมตัวเปูนกลุ่ม ไม่มีอ านาจต่อรอง 
  (5.) การประกอบอาชีพเสริมนอกฤดูการมีน้อย 

4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
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 4.1.3 สภาพปัญหาด้านสังคม 
  (1.) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
  (2.) ประชาชนให้ความสนใจต่อการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นค่อนข้างน้อย เมื่อ
เทียบกับจ านวนประชากรทั้งหมด 
  (3.) ปัญหาการระวังภัยต่างๆ อาสาสมัครยังไม่เป็นระบบ 
 4.1.4 สภาพปัญหาด้านแหล่งน้ า 
  (1.) น้ าประปาในบางพ้ืนที่ไหลอ่อน และไม่ไหลในช่วงฤดูแล้ง 
  (2.) แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ขาดการพัฒนาระบบคลองส่งน้ าที่ได้ด าเนินการแล้ว ท าให้ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 4.1.5 สภาพปัญหาสาธารณสุขและอนามัย 
  (1.) พฤติกรรสุขภาพ การบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขอนามัย 
เคยชินกับวัฒนธรรมดั้งเดิม 
  (2.) ปัญหาการเพ่ิมข้ึนของโรคไม่ติดต่อ เช่นโรคความดัน โรคเบาหวาน เป็นต้น 
  (3.) ปัญหาการระบาดของโรคประจ าถิ่น เช่น โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู เป็นต้น 
  (4.) ปัญหาการควบคุมและปูองกันโรคติดต่อทั่วไป 
  (5.) ผู้สูงอายุขาดการดูแลเอาใจใส่ การส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพของประชาชนเกิด
ความซ้ าซ้อน  
 4.1.6 สภาพปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (1.) ปัญหาการศึกษาต่อของนักเรียน หลังเรียนจบภาคบังคับ 
  (2.) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ยังไม่คลอบคลุมและท่ัวถึง เด็ก เยาวชน ขาดความสนใจในวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
 4.1.7 สภาพปัญหาด้านการบริหารและการจัดการของเทศบาลต าบลพนมไพร 
  (1.) ความสะดวกของประชาชนในการติดต่อราชการ (ขาดอุปกรณ์ส านักงาน) 
  (2.) การบริการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
  (3.) ขาดบุคลากร 
  (4.) การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมด้านการเมืองยังมีน้อย 
 4.1.8. สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (1.) คุณภาพดินไม่ดี 
  (2.) เกิดไฟใหม่พ้ืนที่การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
  (3.) ปัญหาการดูแลแหล่งน้ าธรรมชาติ 
  (4.) ปัญหาการอนุรักษ์ปุาไม้ธรรมชาติ และการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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 4.2 ความต้องการของประชาชน 
 4.2.1 ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
  (1.) การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ให้มีโครงการอาชีพที่หลากหลายเพื่อให้มีอาชีพและ
รายได้อย่างต่อเนื่องและจัดหาสถานที่จ าหน่าย 
  (2.) จัดหาสถานที่เพ่ือรองรับกิจกรรมและเพ่ิมรายได้ เช่น การจัดงานประเพณีลอยกระทง 
ส่งเสริมประเพณีและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
  (3.) ส่งเสริมกิจกรรและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (4.) ส่งเสริมกิจกรรม ออมทรัพย์หมู่บ้าน 
  (5.) สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้ในการท าอาชีพเสริม 

 4.2.2 ความต้องการด้านสังคม 
  (1.) ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านกีฬา 
  (2.) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปูองกันและต่อต้านยาเสพติด 
  (3.) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

 4.2.3 ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  (1.) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกและคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  (2.) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก 
  (3.) ก่อสร้างท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 
  (4.) ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะ 
  (5.) ปรับปรุง ซ่อมแวม ไฟฟูาสาธารณะ 
  (6.) ขยายเขตให้บริการไฟฟูาสาธารณะ 
  (7.) พัฒนาระบบจราจร 

 4.2.4 ความต้องการด้านแหล่งน้ า 
  (1.) ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ าใช้เพื่อการเกษตร 
  (2.) ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ า เพื่อการอุปโภคบริโภค 

 4.2.5 ความต้องการด้านสาธารณสุข 
  (1.) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางด้านอนามัยบุคคล/ชุมชน 
  (2.) ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 4.2.6 ความต้องการด้านการเมืองและการบริหาร 
  (1.) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมประชาชน ในรูปประชาคม 
  (2.) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลพนมไพร ให้ประชาชนได้รับทราบ 
  (3.) ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการเมือง กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งทุกระดับ 
  (4.) พัฒนาและปรับปรุงวิธีการจัดเก็บรายได้ 
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 4.2.7 ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  (1.) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา 
  (2.) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 4.2.8 ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (1.) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (2.) กิจกรรมรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยในเขตชุมชน 
 

 

 

 การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพนมไพร มีเปูาประสงค์ เพ่ือให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพย์สิน ชุมชนเกิดความสมานฉันท์ กินดีอยู่ดี ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม เด็กและเยาวชนได้รับ
การศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี ให้ประชาชนมีการ
ประกอบอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการ ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับ
บริการ 
 เทศบาลต าบลพนมไพร วิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
(แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
 5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (1) การจัดการละดูแลสถานีขนส่งทางบกละทางน้ า 
  (2) จัดให้มีและบ ารุงรักษา ปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน 
  (3) จัดให้มีและบ ารุงรักษา ท่อระบายน้ า ทางระบายน้ า  
  (4) ให้มีและบ ารุงไฟฟูาสาธารณะ  
  (5) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ 

 5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการศึกษา 
(2) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
(3) ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
(4) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
(5) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(6) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
  (2) มีระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (3) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพนมไพร 
 5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
  (1) การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2) การจัดตั้งและดูแลตลาด 
  (3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (4) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับ
บุคคลอื่นหรือจากสหการ 
 5.5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1) การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  (2) การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
  (3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
  (4) การดูแลและบ ารุงรักษาน้ า ปุาไม้ ที่ดิน สัตว์ปุา 
 5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
  (1) การจัดการศึกษา 
  (2) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
  (4) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
  (5) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
 5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (1) สนับสนุนสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา
ท้องถิ่น สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  (3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  (4) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
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 เทศบาลต าบลพนมไพร ได้ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลต าบลพนมไพร ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและแนวทางในการพัฒนาของเทศบาลต าบลพนมไพร 
โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1. จุดแข็ง (Strength) 
  1.1 เทศบาลมีพื้นที่ในการควบคุมดูแลไม่มาก จ านวนเพียง 4 ตารางกิโลเมตร 
  1.2 เทศบาลมีจ านวนประชากรในเขตเทศบาลน้อย มีจ านวนประชากรเพียง 4,882 คน 
  1.3 เขตเทศบาลมีวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 4 แห่ง 
  1.4 เขตเทศบาลมีโรงพยาบาล 1 แห่ง 
  1.5 มีโรงเรียนอนุบาล 1 แห่ง และโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง 
  1.6 ถนนที่ใช้ในการคมนาคมสะดวก เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเกือบ100 % 
  1.7 มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก มีถนนทางหลวงชนบทเชื่อมต่อเขตอ าเภอใกล้เคียง 

  1.8 มีประเพณีท้องถิ่นที่ยิ่งใหญ่และประชาชนในท้องถิ่นมีความรักและหวงแหน 
                วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตน 
  1.9 มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
  1.10 มีการบริการด้านงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นระบบและรวดเร็ว 
  1.11 ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 

  1.12 มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการชุมชน อสม. ที่สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน 
          ระหว่างชุมชนกันหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดี 
  1.13 มีสภาพแวดล้อมที่ดี ชุมชนมีความสามัคคี ไม่มีอาชยากรรมที่ร้ายแรงเกิดขึ้น 
  1.14 เทศบาลมีความพร้อมด้านการบริการ โครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วยส านัก 
          ปลัดเทศบาล กองคลัง กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม กองช่าง กองการศึกษา  
           มีการแบ่งงานรับผิดชอบในหน้าที่อย่างชัดเจน 

  1.15 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในจังหวัดร้อยเอ็ด ท าให้การโอนหรือย้ายไปจังหวัดอ่ืน   
           มีจ านวนน้อย 
  1.16 มีการรวมกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มสานกระติบข้าว กลุ่มออมทรัพย์  
          กลุ่มผักปลอดสารพิษซึ่งเป็นอาหารเสริม เป็นต้น 
  1.17 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคม 

 2.จุดอ่อน (Weakness) 
  2.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนบานเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมีงบประมาณจ ากัดในการพัฒนา 
  2.2 แหล่งการเรียนรู้นอกระบบการศึกษา ยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วย 
                 ตนเองของประชนชน 
 

5.2 การวิเคราะห์ศักยภาพเทศบาลต าบลพนมไพร (SWOT Analysis) 
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  2.3 การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุุมเฟือย 
  2.4 สัญญาณไฟจราจรตามแยกถนนต่างๆยังไม่ทั่วถึง ซึ่งอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
  2.5 ปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลพนมไพรที่เพ่ิมมากข้ึนท ารวมถึงการไม่มีพ้ืนที่ใน 
        การก าจัดขยะของตนเอง ซึ่งต้องเช่าพ้ืนที่ของเขต อบต.ในการก าจัดขยะแทน 
  2.6 ในการเพราะปลูก การท าเกษตร ประชาชนยังนิยมใช้สารเคมี 
  2.7 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เนื่องจากมีน้ าขังตามร่องระบายน้ าท าให้ 
        เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
  2.8 ประชาชนยังขาดความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 
  2.9 ราคาผลผลิตต่ าในการเพราะปลูกโดยเฉพาะข้าวซึ่งเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิม 
        ผลผลิตซึ่งมีราคาแพง ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ประกอบกับปัญหาของราคาท่ี 
                ค่อนข้างต่ าและไม่แน่นอนรวมถึงสภาพปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง  

  2.10 ประชาชนส่วนหนึ่งมีรายไม่เพียงพอใช้จ่ายในครัวเรือน ภาวะหนี้สินสูง 
  2.11 ปัญหาผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพไม่มีตลาดรองรับ ซึ่งเมื่อมีสินค้าออกมาไม่สามารถ 
             ขายสินค้าได้ จึงไม่สามารถเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนหันมาพัฒนาคุณภาพ 
          ผลิตภัณฑ์รวมถึงส่งผลให้ขาดความกระตือรือร้นในการท างานขาดความต่อเนื่อง ซึ่ง 
          ท าให้การท างานไม่สามารถยั่งยืนได้ 

  2.12 ปัญหาวัยรุ่นทะเลาะวิวาทในช่วงเทศกาล หรือในงานประเพณีรื่นเริงต่างๆ 
  2.13 ค่านิยมของประชาชนบางส่วนยึดติดกับวัตถุสิ่งของเพ่ิมมากข้ึน 
 

 3. โอกาส (Opportunity) 
  3.1 ตามยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดมีนโยบายส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ เป็นแหล่ง 
        ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและต้องการของตลาดทั้งภายใน 
        และต่างประเทศ 
  3.2 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
        สว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ 
        จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน 
        ของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ 
        ให้แก่เทศบาล 
  3.3 รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
  3.4 รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่น มีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และ 
        ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณี และเทศบาลต าบลพนมไพรมีเทศกาลงานประเพณีท่ี 
        สามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอได้ คืองานประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งมี 
        นักท่องเที่ยวจ านวนมาก 
  3.5 รัฐบาลมีนโยบาลสนับสนนุโครงการอยู่ดีมีสุข ให้กับประชาชนด ารงชีวิตแบบ 
        เศรษฐกิจพอเพียง 
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  3.6 รัฐบาลส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการสนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการ 
        มีส่วนรว่มของประชาชน 
  3.7 รัฐบาลมีนโยบายในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระ
         แห่งชาต ิ
  3.8 รัฐบาลส่งเสริมการอนุรักษ์ปุาชุมชน มีการสร้างและขยายเครือข่ายปุาชุมชนในทุก 
         พ้ืนที่ และประชาชนในเขตเทศบาลให้ความร่วมมือในการด าเนินงานต่างๆเป็นอย่างดี 
  3.9 มีงบประมาณเพียงพอส าหรับการพัฒนาเทศบาล ซึ่งงบประมารมาจากที่เทศบาล 
        ด าเนินการจัดเก็บเองและได้รับจัดสรรจากรัฐบาล 

 4. อุปสรรค (Threat) 
  4.1 ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง 
  4.2 ปัญหาภัยธรรมชาติสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้แก่  
        ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาภัยแล้ง อัคคีภัย วาตภัย 
  4.3 การลงทุนทางการเกษตรสูงเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง เทคโนโลยีทางการเกษตร 
        ราคาแพง 

  4.4 ค่านิยมท่ีเปลี่ยนไปสู่กระแสบริโภคนิยม ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ท า
         ให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ 
  4.5 ภาวะโลกร้อนและการปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร 
  4.6 เกิดโรคระบาดในคน พืช และสัตว์ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
  6.7 ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาลรัฐบาลและการปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้การ 
        พัฒนาไม่เป็นไปตามแผน 

 
   

 เทศบาลต าบลพนมไพรน าภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ 5 น ามาก าหนดภารกิจหลัก และภารกิจรอง 
วิเคราะห์แล้วจึงพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีต้องด าเนินการ คือ 

 6.1 ภารกิจหลัก 
  6.1.1 ด้านการปรับปรุง พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน 
  6.1.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  6.1.3ด้านการสาธารณสุข การเฝูาระวังและควบคุมโรคติดต่อ 

 6.2 ภารกิจรอง 
  6.2.1 ด้านการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
  6.2.2 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
  6.2.3 ด้านการส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  6.2.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ 
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  6.2.5 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  6.2.6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  6.2.7 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.2.8 ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร 
  6.2.9 ด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  6.2.10 ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 เทศบาลต าบลพนมไพร ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 ส่วนราชการ ได้แก่ 
  1. ส านักปลัดเทศบาล 

   2. กองคลัง 

   3. กองช่าง 

   4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   5. กองการศึกษา 

   6. หน่วยตรวจสอบภายใน 

  ทั้งนี้ แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) เทศบาลต าบลพนมไพรได้ก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ไว้ ดังนี้ 

 กรอบอัตราก าลังเทศบาลต าบลพนมไพร 

      - ข้าราชการเทศบาลต าบลพนมไพร  จ านวน  28  อัตรา 

 - ลูกจ้างประจ า    จ านวน    1  อัตรา 

 - พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน  19  อัตรา 

 - พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน    6  อัตรา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบ
อัตราก าลัง 
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เทศบาลต าบลพนมไพร ได้แบ่งโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
ส านักปลัดเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 1 ฝุาย 6 งาน ดังนี้ 
1. ฝุายอ านวยการ  ประกอบด้วย 

- งานธุรการ 

- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานทะเบียนราษฎร 

- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานแผนและงบประมาณ 

- งานพัฒนาชุมชน 

   กองคลัง แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 1 ฝุาย 4 งาน ดังนี้ 
1. ฝุายพัฒนารายได้ 

- งานการจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
- งานธุรการ 

- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 

กองช่าง แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 1 ฝุาย 3 งาน ดังนี้ 
- งานธุรการ 

1. ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 

- งานวิศวกรรม 

- งานสาธารณูปโภค 

- งานสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 1 ฝุาย 4 งาน ดังนี้ 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 

1. ฝุายบริหารงานสาธารณสุข  
- งานธุรการ 

- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

- งานสัตวแพทย์ 

   กองการศึกษา แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 1 ฝุาย 3 งาน ดังนี้ 

1. ฝุายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

- งานธุรการ 

- งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

- งานส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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  8.1 โครงสร้าง เทศบาลต าบลพนมไพร ก าหนดภารกิจงานที่มีความครอบคลุมภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฏหมายก าหนด โดยก าหนดภารกิจในแต่ละส่วนราชการ ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักปลัดเทศบาล 

1.1 ฝ่ายอ านวยการ 

1.1.1 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานสารบรรณของเทศบาล 
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 

- งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี 
และพนักงานเทศบาล 

- งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอ
ความร่วมมือ 
- งานการตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญ
ทางราชการ 
- งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
- งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล 
- งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.1.2 งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
- งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
- งานบรรจุแต่งตั้ง โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ 
- งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
- งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
- งานพัฒนาบุคลากร  เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษา
และดูงาน การศึกษาต่อ    
- การขอรับทุนการศึกษา 
- งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง  การให้
บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
- งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้าง 
- งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอ่ืน ๆ  
- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญ
จักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. ส านักปลัดเทศบาล 

1.1 ฝ่ายอ านวยการ 

1.1.1 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานสารบรรณของเทศบาล 
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  

- งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะ
เทศมนตรี และพนักงานเทศบาล 

- งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ 
ที่ขอความร่วมมือ 
- งานการตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกบัเอกสาร
ส าคัญทางราชการ 
- งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
- งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล 
- งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.1.2 งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
- งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
- งานบรรจุแต่งตั้ง โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ 
- งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
- งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
- งานพัฒนาบุคลากร เช่นการฝึกอบรม สัมมนา 
การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ    
- การขอรับทุนการศึกษา 
- งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง  การให้
บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
- งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้าง 
- งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอ่ืน ๆ  
- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญ
จักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1.1.3 งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 
- งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ 
- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
- งานปูองกันและระงับอัคคีภัย 
 - งานวิเคราะห์พิจารณา ท าความเห็นสรุป รายงาน  
เสนอแนะ รวมทั้งด าเนินการด้านกฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสา
ธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย 
- งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวย
ความสะดวกในการปูองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัย
ต่าง ๆ 
- งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
- งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
- งานการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
- งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย  
รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
- งานควบคุม ตรวจสอบ และด าเนินการให้เป็นไปตาม
เทศบัญญัติ  ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพ่ือเสนอแนะวางแผนหรือ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ 
- งานประสานงานกับจังหวัดและอ าเภอในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง 
- งานมวลชนต่างๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน  ฯลฯ 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.1.5 งานแผนและงบประมาณ  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- งานรวบรวม  วิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่
จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผน และการประเมินผล
ตามแผนทุกระดับ 
- งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผน
ของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 

1.1.3 งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 
- งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ 
- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
- งานปูองกันและระงับอัคคีภัย 
 - งานวิเคราะห์พิจารณา ท าความเห็นสรุป รายงาน  
เสนอแนะ รวมทั้งด าเนินการด้านกฎหมายและ
ระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย
ธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย 
- งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและ
อ านวยความสะดวกในการปูองกันบรรเทาและระงับ
สาธารณภัยต่าง ๆ 
- งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
- งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
- งานการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
- งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผง
ลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
- งานควบคุม ตรวจสอบ และด าเนินการให้เป็นไป
ตามเทศบัญญัต ิ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพ่ือเสนอแนะวางแผน
หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงของชาติ 
- งานประสานงานกับจังหวัดและอ าเภอในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
- งานมวลชนต่างๆ  เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน  ฯลฯ 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.1.5 งานแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
- งานรวบรวม  วิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่
จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผน และการ
ประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
- งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผน
ของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
- งานวิ เคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของ
ประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการ
สาธารณูปโภคหลัก 
- งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ / รายจ่ายของ
เทศบาลในอนาคต 
- งานจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การก าหนดเค้า
โครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจ าปี 
- งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนอง
หน่วยงานหรือองค์กร ที่เก่ียวข้อง 
- งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงาน
อ่ืนที่ เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและ
หน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติ
ตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน 
- งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานประจ าปีให้
หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ และด าเนินการ 
- งานรวบรวมข้อมูลทางสถิติและงบประมาณ 
- งานเสนอแนะ  และให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการ
จัดท างบประมาณ 
- งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลและ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  (ถ้าม)ี 
- งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.1.6 งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก และประชาชน 
- การปลูกฝังวินัยการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติและ
เผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่เยาวชน 
- งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
- การพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมอาชีพประชาชน 
- การจัดตั้งและควบคุมดูแลกลุ่ม ชุมชน  ชมรม  หรือศูนย์
เยาวชน 
- การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา  กรีฑา  และการละเล่น
พ้ืนเมืองอ่ืน ๆ 
- การด าเนินงานเกี่ยวกับสนามเด็กเล่น  สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและห้องสมุด 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของ
ประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการ
สาธารณูปโภคหลัก 
- งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ / รายจ่ายของ
เทศบาลในอนาคต 
- งานจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การก าหนด
เค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผน
ประจ าปี 
- งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนอง
หน่วยงานหรือองค์กร ที่เก่ียวข้อง 
- งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและ
หน่วยงานอ่ืนที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขต
เทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผน
พัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงาน
ตามแผน 
- งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางการปฏิบัติงาน
ประจ าปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ และด าเนินการ 
- งานรวบรวมข้อมูลทางสถิติและงบประมาณ 
- งานเสนอแนะ  และให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับ
การจัดท างบประมาณ 
- งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  (ถ้าม)ี 
- งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.1.6 งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก และประชาชน 
- การปลูกฝังวินัยการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติและ
เผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่เยาวชน 
- งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
- การพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมอาชีพประชาชน 
- การจัดตั้งและควบคุมดูแลกลุ่ม ชุมชน  ชมรม  หรือ
ศูนย์เยาวชน 
- การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา  กรีฑา  และการละเล่น
พ้ืนเมืองอ่ืน ๆ 
- การด าเนินงานเกี่ยวกับสนามเด็กเล่น  สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและห้องสมุด 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
2. กองคลัง 
2.1 งานธุรการ  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- งานสารบรรณของกองคลัง 
- งานเบิกจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานในกองคลัง 
- งานรักษาพยาบาลของพนักงานในกองคลัง 
- งานผลประโยชน์ตอบแทนของพนักงานในกองคลัง 
- งานสวัสดิการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.2 งานการเงินและบัญชี   มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
- งานควบคุมและการจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
- งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
- งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
- งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เก่ียวข้องทุกประเภท 
- งานจัดท ารายงานประจ าวัน  ประจ าเดือน ประจ าปี  
และรายงานอ่ืน ๆ  
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดท าสถิติรายรับ  และรายจ่ายจริง  ประจ าปี
งบประมาณ 
- จัดท าประมาณการรายรับ และรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 
- จัดท าสถิติเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายเงินนอก
งบประมาณ 
- จัดท าสถิติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินสะสม 
- จัดท าสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน 
- จัดท าสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ 
- การรายงานสถิติการคลังประจ าปี และการให้บริการ
ข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง 

2.3 ฝ่ายพัฒนารายได้  ประกอบด้วย 
2.3.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
- งานจัดท าประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
เพ่ือช าระภาษี 
- งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีใน
ปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี  (ผ.ท.5) 
- งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือ
แนบค าร้องของผู้เสียภาษ ีค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน ๆ  
- งานพิจารณาการประเมินและก าหนดค่าภาษีค่าธรรมเนยีม
ในเบื้องต้นเพ่ือน ามาเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ 

2. กองคลัง 
2.1 งานธุรการ  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- งานสารบรรณของกองคลัง 
- งานเบิกจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานในกองคลัง 
- งานรักษาพยาบาลของพนักงานในกองคลัง 
- งานผลประโยชน์ตอบแทนของพนักงานในกองคลัง 
- งานสวัสดิการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.2 งานการเงินและบัญชี   มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
- งานควบคุมและการจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
- งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
- งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
- งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เก่ียวข้องทุกประเภท 
- งานจัดท ารายงานประจ าวัน  ประจ าเดือน ประจ าปี  
และรายงานอ่ืน ๆ  
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดท าสถิติรายรับ  และรายจ่ายจริง  ประจ าปี
งบประมาณ 
- จัดท าประมาณการรายรับ และรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 
- จัดท าสถิติเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายเงินนอก
งบประมาณ 
- จัดท าสถิติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินสะสม 
- จัดท าสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน 
- จัดท าสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ 
- การรายงานสถิติการคลังประจ าปี และการ
ให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง 

2.3 ฝ่ายพัฒนารายได้  ประกอบด้วย 
2.3.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
- งานจัดท าประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สินเพื่อช าระภาษี 
- งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีใน
ปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ช าระภาษ ี (ผ.ท.5) 
- งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือ
แนบค าร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน  ๆ 
- งานพิจารณาการประเมิ นและก าหนดค่ าภาษี
ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพ่ือน ามาเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
- งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี 
- งานจัดเก็บและช าระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม  
และรายได้อ่ืน ๆ  
- งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและ
ภาษีปูาย เงินผลประโยชน์ ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็น
ประจ าทุกวัน  
- งานด าเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี  
- งานเก็บรักษา และการน าส่งเงินประจ าวัน 
- งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี  
ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ  
- งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้
อ่ืน ๆ ของเทศบาล 
- งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
- งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของ
เทศบาล 
- งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและ
ก าหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุง
ท้องที่และรายได้อ่ืน  
- งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร 
- งานจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบ
ล่วงหน้า 
- งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน หรือค าร้องภายในก าหนด และ
รายชื่อผู้ไม่ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ 
ภายในก าหนดของแต่ละปี 
- งานจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่ยื่น
แบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในก าหนด 
- งานจัดท าหนังสือ แจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มา
ช าระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน ๆ ภายในก าหนด 
- งานประสานงาน  เพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ช าระภาษี) 
โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
- งานเกี่ยวกับการด าเนินการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน   

- งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี 
- งานจัดเก็บและช าระรายได้จากภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม  และรายได้อ่ืน ๆ  
- งานลงรายการเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและ
ภาษีปูาย เงินผลประโยชน์  ของผู้เสียภาษีแต่ละราย
เป็นประจ าทุกวัน  
- งานด าเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี  
- งานเก็บรักษา และการน าส่งเงินประจ าวัน 
- งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี  
ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ  
- งานศึกษาวิ เคราะห์  วิจัย และเสนอแนะเ พ่ือ
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการ
จัดหารายได้อ่ืน ๆ ของเทศบาล 
- งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
- งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้
ของเทศบาล 
- งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและ
ก าหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุง
ท้องที่และรายได้อ่ืน  
- งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร 
- งานจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบ
ล่วงหน้า 
- งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่น
แบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือค าร้องภายใน
ก าหนด และรายชื่อผู้ไม่ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและ
รายได้อ่ืน ๆ ภายในก าหนดของแต่ละปี 
- งานจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่
ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในก าหนด 
- งานจัดท าหนังสือ แจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มา
ช าระภาษ ีค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน  ๆภายในก าหนด 
- งานประสานงาน เพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่
ช าระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
- งานเกี่ยวกับการด าเนินการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
- งานประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือเร่งรัด
รายได้ 
- งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
- งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
- งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบ ารุงท้องที่ 
- งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
- งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน 
- การจัดท ารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงาน
บริการข้อมูล 
- งานจัดเก็บและบ ารุงรักษาแผนที่ภาษี 
- งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง  (ผ.ท. 1,2,3,4,5,6,9,11,12,17) 
- งานส ารวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
- งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของ
ทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ช าระภาษี (ผ.ท.4 และ 5)  
- งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร
ข้อมูลต่าง ๆ  
- งานการจัดท ารายงานประจ าเดือน 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.4 งานพัสดุและทรัพย์สิน   มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- งานพัสดุทั่วไป เช่น การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่าย 
เก็บรักษา ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุของเทศบาล 
- การจัดท าบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบส าคัญ  
หลักฐานและเอกสารที่  เกี่ยวกับพัสดุ และการจ าหน่าย
พัสดุที่ช ารุด 
- การจัดท าสัญญา  ต่ออายุสัญญาและเปลี่ยนแปลง
สัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง 
- การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าของเทศบาล 
- การจัดท าทะเบียนสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. กองช่าง 
3.1 งานธุรการ มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- งานสารบรรณของกองช่าง 
- งานเบิกจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานในกองช่าง 
- งานการรักษาพยาบาลของพนักงานในกองช่าง 
- งานผลประโยชน์ตอบแทนของพนักงานในกองช่าง 
- งานสวัสดิการทั้งหมดของพนักงานในกองช่าง 
- งานสวัสดิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- งานประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือ
เร่งรัดรายได้ 
- งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
- งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
- งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบ ารุงท้องที่ 
- งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
- งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน 
- การจัดท ารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และ
งานบริการข้อมูล 
- งานจัดเก็บและบ ารุงรักษาแผนที่ภาษี 
- งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง  (ผ.ท. 1,2,3,4,5,6,9,11,12,17) 
- งานส ารวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
- งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของ
ทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ช าระภาษี (ผ.ท.4 และ 5)  
- งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและ
เอกสารข้อมูลต่าง ๆ  
- งานการจัดท ารายงานประจ าเดือน 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.4 งานพัสดุและทรัพย์สิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานพัสดุทั่วไป เช่น การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่าย 
เก็บรักษา ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุของเทศบาล 
- การจัดท าบัญชีทะเบียนพัสดุเก็บรักษาใบส าคัญ  
หลักฐานและเอกสารที่   เกี่ยวกับพัสดุ และการ
จ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด 
- การจัดท าสัญญา  ต่ออายุสัญญาและเปลี่ยนแปลง
สัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง 
- การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าของเทศบาล 
- การจัดท าทะเบียนสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. กองช่าง 
3.1 งานธุรการ มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- งานสารบรรณของกองช่าง 
- งานเบิกจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานในกองช่าง 
- งานการรักษาพยาบาลของพนักงานในกองช่าง 
- งานผลประโยชน์ตอบแทนของพนักงานในกองช่าง 
- งานสวัสดิการทั้งหมดของพนักงานในกองช่าง 
- งานสวัสดิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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3.2 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง    ประกอบด้วย 
3.2.1 งานสาธารณูปโภค  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
-) งานด้านก่อสร้างอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางเท้า เขื่อน  
และสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ 
- งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
- งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า 
- งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ 
- งานปรับปรุงแก้ไขและปูองกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
- งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง 
- งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา 
- งานประมาณราคา  งานซ่อมบ ารุงรักษา 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.3 งานวิศวกรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
- งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
- งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงาน
ทางด้านวิศวกรรม 
- งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้าง
อาคารทางด้านวิศวกรรม 
-งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
- งานส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ือค านวณ  ออกแบบ
ก าหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
- งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม 
- งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
- งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.3.3 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
- งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟูา ทั้งงานรัฐพิธี
ประเพณี และงานอื่นๆ 
- งานประมาณการ 
- งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธีและงานอ่ืนๆ 
- งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ 
- งานส ารวจออกแบบและค านวณอุปกรณ์ไฟฟูา 
- งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูา 
- งานซ่อมบ ารุงการไฟฟูาในเขตเทศบาล 

3.2 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง    ประกอบด้วย 
3.2.1 งานวิศวกรรม  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
- งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
- งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงาน
ทางด้านวิศวกรรม 
- งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้าง
อาคารทางด้านวิศวกรรม 
-งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
- งานส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเ พ่ือค านวณ  
ออกแบบก าหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
- งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม 
- งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
- งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.2.2 งานสาธารณูปโภค  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- งานด้านก่อสร้างอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางเท้า 
เขื่อน  และสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ 
- งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
- งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า 
- งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ 
- งานปรับปรุงแก้ไขและปูองกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
- งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง 
- งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา 
- งานประมาณราคา  งานซ่อมบ ารุงรักษา 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.3.3 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ 
- งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟูา ทั้งงานรัฐพิธี
ประเพณี และงานอื่นๆ 
- งานประมาณการ 
- งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธีและงานอ่ืนๆ 
- งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ 
- งานส ารวจออกแบบและค านวณอุปกรณ์ไฟฟูา 
- งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูา 
- งานซ่อมบ ารุงการไฟฟูาในเขตเทศบาล 
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- งานให้ค าปรึกษาแนะน าตรวจสอบในด้านการไฟฟูา 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1 งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- งานด้านสุขศึกษา    
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานอนามัยแม่และเด็ก 
- งานวางแผนครอบครัว 
- งานสาธารณสุขมูลฐาน 
- งานสุขภาพจิต 
- งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ 
- งานวางแผนควบคุมการปฏิบตัิงานและประเมินผลตามแผน 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

4.2 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  ประกอบด้วย 
4.2.1 งานธุรการ  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- งานสารบรรณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น 
งานร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ,งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
, งานพิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ ตลอดจนน าเสนอ  และ
ติดตามหนังสือราชการต่าง ๆ 
- งานวางฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทนของ
พนักงานเทศบาล ,ลูกจ้างประจ า, พนักงานจ้าง  และ
คนงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                    
- งานวางฎีกาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล , ลูกจ้างประจ า , พนักงานจ้างและคนงาน  
ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
- งานการรักษาพยาบาลของพนักงานในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม   
- งานผลประโยชน์ตอบแทนของพนักงานในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
- งานควบคุมทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินต่าง ๆ ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
- งานสวัสดิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

- งานให้ค าปรึกษาแนะน าตรวจสอบในด้านการไฟฟูา 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1 งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- งานด้านสุขศึกษา    
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานอนามัยแม่และเด็ก 
- งานวางแผนครอบครัว 
- งานสาธารณสุขมูลฐาน 
- งานสุขภาพจิต 
- งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ 
- งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.2 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  ประกอบด้วย 
4.2.1 งานธุรการ  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- งานสารบรรณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เช่น งานร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ,งานรับ -ส่ง
หนังสือราชการ, งานพิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ 
ตลอดจนน าเสนอ และติดตามหนังสือราชการต่าง ๆ 
- งานวางฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทน
ของพนักงานเทศบาล ,ลูกจ้างประจ า, พนักงานจ้าง  และ
คนงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                    
- งานวางฎีกาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล , ลูกจ้างประจ า , พนักงานจ้างและคนงาน  
ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
- งานการรักษาพยาบาลของพนักงานในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
- งานผลประโยชน์ตอบแทนของพนักงานในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
- งานควบคุมทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
- งานสวัสดิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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4.3 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ 
- งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
- งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
- งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
- งานปูองกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ 
- งานสุขาภิบาลโรงงาน 
- งานชีวอนามัย 
- งานฌาปณกิจ 
- งานกวาดล้างท าความสะอาด 
- งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
- งานขนถ่ายขยะมูลฝอย 
- งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
- ปูองกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
- งานควบคุมแมลงและพาหะน าโรค 
- งานควบคุมปูองกันโรคติดต่อ 
- งานปูองกันการติดยาเสพติดและสารเสพติด 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
4.4 งานสัตวแพทย์  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ 
- งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือ
สัตว์ปุาที่น ามาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
- งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบ
อาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดต่อโรคสัตว์ 
- งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ 
- งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
- งานปูองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุร าคาญจากสัตว์ 
- งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงาน
ด้านสัตวแพทย์ 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

4.3 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  มี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
- งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
- งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรือ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
- งานปูองกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ 
- งานสุขาภิบาลโรงงาน 
- งานชีวอนามัย 
- งานฌาปณกิจ 
- งานกวาดล้างท าความสะอาด 
- งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
- งานขนถ่ายขยะมูลฝอย 
- งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
- ปูองกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
- งานควบคุมแมลงและพาหะน าโรค 
- งานควบคุมปูองกันโรคติดต่อ 
- งานปูองกันการติดยาเสพติดและสารเสพติด 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.4 งานสัตวแพทย์  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ 
- งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือ
สัตว์ปุาที่น ามาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
- งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่ง
ประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดต่อโรคสัตว์ 
- งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ 
- งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
- งานปูองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุร าคาญจากสัตว์ 
- งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
งานด้านสัตวแพทย์ 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5. กองการศึกษา 
5.1 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  
ประกอบด้วย 
5.1.1 งานธุรการ มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- งานสารบรรณของกองการศึกษา 
- งานเบิกจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานในกองการศึกษา 
- งานการรักษาพยาบาลของพนักงานในกองการศึกษา 
- งานผลประโยชน์ตอบแทนของพนักงานในกองการศึกษา 
- งานสวัสดิการทั้งหมดของพนักงานในกองการศึกษา  

5.2 งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่
เกี่ยวกับ 
- งานกิจการศาสนา 
- งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
- งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   

1.3 งานส่งเสริมการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ  มี
หน้าที่เกี่ยวกับ 
- งานส่งเสริมการเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ แก่
เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป           
- งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน  และการศึกษา
ตามอัธยาศัย แก่เด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
- งานส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน 
- งานจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
- งานโรงเรียน   
- งานบริหารวิชาการ 
- งานศึกษานิเทศก์   
- งานกิจการนักเรียน 
- งานขยายโอกาสทางการศึกษา 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน 
- งานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมาย 

5. กองการศึกษา 
5.1 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  
ประกอบด้วย 
5.1.2 งานธุรการ มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- งานสารบรรณของกองการศึกษา 
- งานเบิกจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานในกองการศึกษา 
- งานการรักษาพยาบาลของพนักงานในกองการศึกษา 
- งานผลประโยชน์ตอบแทนของพนักงานในกองการศึกษา 
- งานสวัสดิการทั้งหมดของพนักงานในกองการศึกษา  

5.2 งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม มี
หน้าที่เกี่ยวกับ 
- งานกิจการศาสนา 
- งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
- งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   

1.3 งานส่งเสริมการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ  
มีหน้าที่เก่ียวกับ 
- งานส่งเสริมการเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป           
- งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน  และการศึกษา
ตามอัธยาศัย แก่เด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
- งานส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน 
- งานจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
- งานโรงเรียน   
- งานบริหารวิชาการ 
- งานศึกษานิเทศก์   
- งานกิจการนักเรียน 
- งานขยายโอกาสทางการศึกษา 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

 เทศบาลต าบลพนมไพร วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจ ปริมาณงานที่จะด าเนินการในแต่ละส่วน
ราชการ ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้นจึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ
งาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566 

เทศบาลต าบลพนมไพร อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

ที ่ ส่วนราชการ กรอบ
อัตราก าลัง

เดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1. 
 

2. 

ปลัดเทศบาล  
(นักบรหิารงานท้องถิ่น  กลาง) 
รองปลัดเทศบาล  
(นักบรหิารงานท้องถิ่น  ต้น) 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

 

 
3. 

 
4. 
 

 
5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 
 

9. 
 
 
 
 

10. 

ส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป  ต้น) 
หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ต้น) 
งานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ(ชง.)   
งานการเจ้าหน้าท่ี 
นักทรัพยากรบุคคล(ปก.) 
งานทะเบียนราษฎร 
นักจัดการงานทะเบยีนและบัตร
(ชก.) 
เจ้าพนักงานทะเบียน (ชง.) 
งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปง.) 
งานแผนและงบประมาณ 
- 
งานพัฒนาชุมชน 
นักพัฒนาชุมชน (ปก.) 
 

 
1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

 
1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

 
1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

 
1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
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ที ่ ส่วนราชการ กรอบ
อัตราก าลัง

เดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

 
 

11. 
12. 
 
 
13. 
 
14. 
15. 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
17. 
 
 
18. 
 
19. 
 
20. 
 
 
 
21. 

 
22. 
 
 
23. 
 
24. 
 
 
25. 
 
 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
งานธุรการ 
พนักงานขบัรถยนต์ (วา่ง) 
คนสวน (ว่าง) 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
พนักงานขบัรถยนต ์
พนักงานดับเพลิง 
งานแผนและงบประมาณ 
- 
กองคลัง 
ผู้อ านวยการ กองคลัง 
(นักบรหิารงานการคลัง ต้น) 
งานธุรการ 
- 
งานการเงินและบัญช ี
เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี 
(ชง.) 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
หัวหน้าฝุายพัฒนารายได ้
(นักบรหิารงานการคลัง ต้น) (ว่าง) 
เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ (ปง.) 
งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
เจ้าพนกังานพัสดุ (ปง.)  
พนักงานจ้างตามภารกจิ 

- 
งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ
งานจัดเกบ็รายได้ 

พนักงานเก็บเงิน 
พนักงานจ้างทั่วไป 
งานจัดเกบ็รายได้ 
คนงานทั่วไป 
กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบรหิารงานช่าง ต้น) (วา่ง) 
ฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง 
งานธุรการ 
เจ้าพนกังานธุรการ (ชง.) 
 

 
 

1 
1 
 
 

1 
 

1 
3 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 

 
1 
 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 

 
 

1 
1 
 
 

1 
 

1 
3 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

 
1 

 
 

1 
1 
 
 

1 
 

1 
3 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 

 
 

1 
1 
 
 

1 
 

1 
3 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
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ที ่ ส่วนราชการ กรอบ
อัตราก าลัง

เดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

26. 
 
 

27. 
28. 
29. 
 
 
 
30. 

 
 

31. 
 

32. 
 

33. 
 

34. 
 
35. 
 
36. 
 
 
 
 
 
37. 
 
38. 
 
 
 
 
 
39. 
40. 
 
41. 
 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสรา้ง 
(นักบรหิารงานช่าง ต้น) (ว่าง) 
งานวิศวกรรม 
วิศวกรโยธา (ปก/ชก)  
นายช่างโยธา (ปง/ชง) (ว่าง) 
นายช่างโยธา (ปง/ชง) (ว่าง) 
งานสาธารณูปโภค 
- 
งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
นายช่างไฟฟูา(ปง.) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
งานวิศวกรรม 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
พนักงานขบัรถยนต ์
งานสาธารณูปโภค 
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง 
พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานทั่วไป 
กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอ้ม(นบห.งานสาธารณสขุ  ตน้) 
หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
(นักบรหิารงานสาธารณสุข ต้น) 
งานธุรการ 

- 
งานสขุาภิบาลอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 
เจ้าพนกังานสุขาภบิาล (ชง.) 
งานส่งเสรมิสขุภาพ 
พยาบาลเทคนคิ (ชง.) 
งานสัตวแพทย ์

- 
ลูกจ้างประจ า 
งานสขุาภิบาลอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 
พนักงานขบัรถยนต ์
คนงานประจ ารถขยะ 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
งานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

1 
 
 
- 
1 
1 

 
 

 
1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
1 
- 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
- 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
1 
- 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
- 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
1 
- 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
- 
 
 

1 
 
 

- 
 
 

+ 1 
- 

- 1 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 1 
 
 
- 
 
 

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

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

 
 
 

ก าหนดเพิ่ม 

 
ยุบเลิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ว่างให้ยุบ 
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ที ่ ส่วนราชการ กรอบ
อัตราก าลัง

เดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

 
 

42. 
 
 
 
 
 

43. 
 

44. 
 
 
 

45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. 
 

47. 

งานสขุาภิบาลอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 
คนงานประจ ารถขยะ 
งานส่งเสรมิสขุภาพ 
- 
พนักงานจ้างทั่วไป 
งานสขุาภิบาลอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 
คนงานทั่วไป 
กองการศกึษา 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบรหิารงานศึกษา  ต้น) 
ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษา  ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม 
หัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบรหิารงานศึกษา  ต้น) 
งานธุรการ 
- 

งานส่งเสรมิการศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 
- 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
งานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานทั่วไป  

 
 

3 
 
 
 
 
 

3 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 

 
 

3 
 
 
 
 
 

3 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 

 
 

3 
 
 
 
 
 

3 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 

 
 

3 
 
 
 
 
 

3 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 

รวม 53 52 52 52 +1/-2 - -  
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง)  

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล  ระดับต้น)  

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมระดับต้น) 

กองการศึกษา 
(นักบริหารการศกึษา ระดับต้น) 

1.ฝ่ายอ านวยการ 

1.1 งานธุรการ  

  1.2 งานการเจ้าหน้าที่  

 1.3 งานทะเบียนราษฏร  

 1.4 งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย  

1.5 งานแผนและงบประมาณ 

1.6 งานพัฒนาชุมชน  

 

 

  1. งานธุรการ 

  2. งานการเงินและบัญชี 

  3. ฝ่ายพัฒนารายได้ 

   3.1 งานพัฒนาและจัดเก็บ

รายได้  

   4 งานพัสดุและทรัพย์สิน  

 

1. งานธุรการ  

2. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  

 2.1 งานวิศวกรรม  

 2.2 งานสาธารณูปโภค  

 2.3 งานสถานที่และไฟฟ้า    

สาธารณะ 

1. งานส่งเสริมสขุภาพ 

     2. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

2.1 งานธุรการ 

2.2 งานสุขาภิบาลอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม 

2.3 งานสัตวแพทย์ 
 
 
 
 

1. ฝ่ายส่งเสริมการศกึษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.1 งานส่งเสริมการศึกษา 

กีฬาและนันทนาการ 

2.งานธุรการ 
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โครงสร้างส านักปลัดเทศบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ระดับ กลาง ต้น ปง. ปก./ชก ชง. ชก. รวม ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง (ภารกิจ) พนักงานจ้าง (ทั่วไป) 

จ านวน - 2 1 2 2 1 8 - 7 - 

 

 

 

 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

เจ้าพนักงานธุรการ ชง. (1) 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 -  พนักงานขับรถยนต์ (1) 
 - คนสวน (1)  
 

งานธุรการ งานการเจ้าหน้าท่ี 

นักทรัพยากรบุคคล ปก. (1) 
 

งานทะเบียนราษฎร 

-นักจัดการงานทะเบียน
และบัตร ชก. (1) 

- จพง.ทะเบียน  ชง.(1) 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 -  จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง. (1) 
 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผช.เจ้าพนักงานปูองกันฯ (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
- พนักงานดับเพลิง (3) 

 

งานแผนและงบประมาณ 

- 

งานพัฒนาชุมชน 

- นักพัฒนาชุมชน  ปก (1) 
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โครงสร้างกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ กลาง ต้น ปง. ชง. รวม ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง (ภารกิจ) พนักงานจ้าง (ทั่วไป) 

จ านวน - 2 2 1 5 - 2 1 

 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) (1) 

งานธุรการ 
 

- 

งานการเงินและบัญช ี
 

- เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ชง. (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)(1) 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง.(1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   

- พนักงานเก็บเงิน (1)  

 -  พนักงานจ้างทั่วไป 
 - คนงานท่ัวไป (1) 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 

- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง.(1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
- ผช.เจา้พนักงานพสัดุ (1) 
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โครงสร้างกองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ กลาง ต้น ปง./ชง. ปก./ชก. ชง. รวม ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง (ภารกิจ) พนักงานจ้าง (ทั่วไป) 

จ านวน - 2 2 1 1 6 - 3 2 

 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)(1) 

งานธุรการ 

- เจ้าพนักงานธุรการ  ชง. (1) 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)(1) 

งานวิศวกรรม งานสาธารณูปโภค งานสถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ 

- วิศวกรรมโยธา ปก./ชก. (1) 
- นายช่างโยธา ปง./ชง. (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 - ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
 

 - นายช่างไฟฟูา ปง./ชง. 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
 - คนงานท่ัวไป (2) 
 

- 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 - ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง (1) 
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โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ กลาง ต้น ชง. รวม ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง (ภารกิจ) พนักงานจ้าง (ทั่วไป) 

จ านวน - 2 2 4 1 4 3 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดบัต้น) (1) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดบัต้น) (1) 

งานส่งเสริมสขุภาพ 

งานธุรการ งานสุขาภิบาล อนามัยและสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์ 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
 

- เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ชง.(1) 
  ลูกจ้างประจ า 
  - พนักงานขับรถยนต์ (1)  
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  - คนงานประจ ารถขยะ (3) 
  พนักงานจ้างทั่วไป 
  - คนงานท่ัวไป (3) 
 

 

พยาบาลเทคนิค  ชง. (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- 
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โครงสร้างกองการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ กลาง ต้น รวม ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง (ภารกิจ) พนักงานจ้าง (ทั่วไป) 

จ านวน - 2 2 - 1 1 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารการศกึษา  ระดับต้น) (1) 

งานธุรการ 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

     (นักบริหารการศกึษา ระดับต้น) (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
 งานส่งเสริมการศึกษาและกีฬานนัทนาการ 

พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงานท่ัวไป (1) 
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 เทศบาลต าบลพนมไพร ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง ทุกประเภทต าแหน่ง ทุกสายงาน และทุกระดับ ให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายก าหนด มี
ระยะเวลา 3 ปี สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

 การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไป
ในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด 
ประกอบด้วย เช่น การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น เทศบาลต าบลพนมไพร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมภิบาล 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 

 1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผย โปร่งใส ในการท างาน โดยบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไก
หรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครับไม่ควรด าเนินการ
เองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอด
รับกับการท างานในแนวระนาบ ลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้อง
เชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า 
ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยไม่ต้องรอให้
ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อม
ทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการ เพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว 
ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการ
ติดต่อได้หลายช่องทางผสมกัน ไม่ว่าจะติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทาง
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

 3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์เอาไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหวิชาชีพเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่ง 

 

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
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การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ 

ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ 
รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

 4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

 ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือ
ส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assesment) 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560  
 ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
 
 
 

 พนักงานเทศบาลต าบลพนมไพร ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลพนมไพร มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้  

 1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

 2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตว์ สุจริต และรับผิดชอบ 

 3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

 5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

 7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลพนมไพร 
เรื่อง  ประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ปรับปรุงครั้งที่ 2 

................................................... 

ตามที่  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  หมวด ๒  ข้อ ๑๔  ก าหนดให้เทศบาล
ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลในส่วนราชการว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับ  ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด  โดยให้
เทศบาลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังของเทศบาล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง  และการใช้ต าแหน่งพนักงาน
เทศบาล และให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่เทศบาลเสนอ  
นั้น 

เทศบาลต าบลพนมไพร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  จังหวัดร้อยเอ็ด ใน
คราวประชุมครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบ ให้เทศบาลต าบลพนมไพรประกาศใช้
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ปรับปรุงครั้งที่ 2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   24 กุมภาพันธ์ 2565 

 ประกาศ  ณ  วันที่   28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  

 

 
(นายทินกร   พันธโคตร) 

นายกเทศมนตรีต าบลพนมไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลพนมไพร 
เรื่อง  การจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่ 

....................................................................... 

อาศัยความตามมาตรา ๑๕,๒๒,๒๓ และ ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๔  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมครั้งที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลพนมไพร ประกาศ
ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ปรับปรุงครั้งที่ 2  

ในการนี้  เทศบาลต าบลพนมไพร จึงจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่  ประกอบด้วย 

๑. พนักงานเทศบาล  จ านวน    18 ราย 
๒. ลูกจ้างประจ า           จ านวน      1 ราย 
๓. พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน     ๑7 ราย 
๔. พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน       5 ราย 

รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2565   เป็นต้นไป 

 ประกาศ  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

 
 

(นายทินกร  พันธโคตร) 
นายกเทศมนตรีต าบลพนมไพร 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลพนมไพร 
เรื่อง   การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลต าบลพนมไพร 

……………..........……….. 

 ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  11  
พฤศจิกายน 2545 เป็นต้นมา จนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยประกาศฉบับดังกล่าว ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ส าหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล ในเรื่องต่าง ๆ ไว้  และในหมวด  12  
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ ได้ก าหนดให้เทศบาลก าหนดส่วนราชการ เพ่ือรองรับอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่เทศบาล โดยในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  เทศบาลต้องค านึงถึง
ความต้องการและความเหมาะสมของเทศบาล อีกทั้งต้องก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ 
และให้มีการแบง่ส่วนราชการภายในส่วนราชการต่างๆ โดยจัดท าเป็นประกาศเทศบาล  นั้น 
  อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบ มาตรา 24 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และอาศัยอ านาจ ตามความในข้อ  252 ,253,255,256,257,258  แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2545  เทศบาลต าบลพนมไพร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม 2558 จึงประกาศก าหนดโครงสร้างการแบ่ง    
ส่วนราชการของเทศบาลต าบลพนมไพร เป็น 5 ส่วนราชการ และให้มีการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

  1.ส านักปลัดเทศบาล 
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่

ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล
ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 1 
ฝุาย  6 งาน ดังนี้ 

1. ฝ่ายอ านวยการ   ประกอบด้วย 
                         1.1 งานธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
           (1) งานสารบรรณของเทศบาล 
            (2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและ                             
อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
           (3) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล  คณะเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล 
           (4) งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ 
           (5) งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญทางราชการ 
              

/(6) งานจัดท า……….. 
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          (6) งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล 
          (7) งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน 
          (8) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
    (1) งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก 

           (2) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
           (3) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ 
           (4) งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
           (5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
           (6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
           (7) งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
            (8) งานพัฒนาบุคลากร  เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ    
           (9) การขอรับทุนการศึกษา 
           (10) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง  การให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
            (11) งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้าง 
            (12) งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอื่น ๆ  

        (13) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ 
        (14) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

           (15) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
    (1) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 

           (2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง 
           (3) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
           (1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
           (2) งานปูองกันและระงับอัคคีภัย 
          (3) งานวิเคราะห์พิจารณา  ท าความเห็นสรุป  รายงาน  เสนอแนะ  รวมทั้งด าเนินการด้าน
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น  อุทกภัย วาตภัย 
           (4) งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการปูองกันบรรเทา
และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ 
           (5) งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           (6) งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
           (7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
          (8) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   
 
 
                  /(9)งานตรวจสอบ......... 
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         (9) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร่  แผงลอย  รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ  
และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 (10) งานควบคุม ตรวจสอบ และด าเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ  ข้อบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 (11) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพ่ือเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่ เกี่ยวข้องกับ 
ความมั่นคงของชาติ 
           (12) งานประสานงานกบัจังหวัดและอ าเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
           (13) งานมวลชนต่าง ๆ เช่น  การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน  ฯลฯ 
           (14) งานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5. งานแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่เก่ียวกับ  

           (1) งานรวบรวม  วิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผน และ
การประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
           (2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 
           (3) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของ
บริการสาธารณูปโภคหลัก 
          (4) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ / รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต 
          (5) งานจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การก าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง
และแผนประจ าปี 
           (6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองหน่วยงานหรือองค์กร ที่เก่ียวข้อง 
           (7) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอ่ืนที่เสนอบริการสาธารณูปการใน
เขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน 
           (8) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานประจ าปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ และ
ด าเนินการ 
           (9) งานรวบรวมข้อมูลทางสถิติและงบประมาณ 
           (10) งานเสนอแนะ  และให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ 
           (11) งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  (ถ้าม)ี 
           (12) งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล 
           (13) งานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

        6.  งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

           (1) การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก  และประชาชน 
           (2) การปลูกฝังวินัย  การถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติและเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่เยาวชน 
           (3) งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
           (4) การพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมอาชีพประชาชน 
           (5) การจัดตั้งและควบคุมดูแลกลุ่ม ชุมชน  ชมรม  หรือศูนย์เยาวชน 
           (6) การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา  กรีฑา  และการละเล่นพื้นเมืองอ่ืน ๆ 
 

/(7) การด าเนินงาน……… 
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           (7) การด าเนินงานเกี่ยวกับสนามเด็กเล่น  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและห้องสมุด 
           (8) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 2. กองคลัง 

   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย   การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสาร
ทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ  บ านาญ เงินอ่ืน 
ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงิน
รายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลองประจ าเดือน  ประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของ
เทศบาล  งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 1  ฝุาย  4  งาน  ดังนี้ 

      1. งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

         (1) งานสารบรรณของกองคลัง 
           (2) งานเบิกจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานในกองคลัง 
           (3) งานรักษาพยาบาลของพนักงานในกองคลัง 
           (4) งานผลประโยชน์ตอบแทนของพนักงานในกองคลัง 
           (5) งานสวัสดิการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     2. งานการเงินและบัญชี   มีหน้าที่เก่ียวกับ 

          (1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
            (2) งานควบคุมและการจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
           (3) งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
           (4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
           (5) งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
           (6) งานจัดท ารายงานประจ าวัน  ประจ าเดือน ประจ าปี  และรายงานอ่ืน ๆ  
           (7) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
           (8) จัดท าสถิติรายรับ  และรายจ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ 
           (9) จัดท าประมาณการรายรับ และรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
           (10) จัดท าสถิติเก่ียวกับรายรับและรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
           (11) จัดท าสถิติเก่ียวกับการรับ และจ่ายเงินสะสม 
           (12) จัดท าสถิติเก่ียวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน 
           (13) จัดท าสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ 
            (14) การรายงานสถิติการคลังประจ าปี และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง 

3. ฝ่ายพัฒนารายได้  ประกอบด้วย 
    3.1 งานการจัดเก็บและพัฒนารายได้  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

           (1) งานจัดท าประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อช าระภาษี 
           (2) งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียน
คุมผู้ช าระภาษี  (ผ.ท.5) 
           (3) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแนบค าร้องของผู้เสียภาษี                 
ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน ๆ  
             /(4)งานพิจารณา.................. 
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           (4) งานพิจารณาการประเมินและก าหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียม  ในเบื้องต้นเพ่ือน ามาเสนอ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
           (5) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี 
           (6) งานจัดเก็บและช าระรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อ่ืน ๆ  
           (7) งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบ ารุงท้องที่  และภาษีปูายใน
ทะเบียน  เงินผลประโยชน์  และทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.5)  ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจ าทุกวัน  
           (8) งานด าเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี  
           (9) งานเก็บรักษา และการน าส่งเงินประจ าวัน 
           (10) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ  
           (11) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม  
และการจัดหารายได้อ่ืน ๆ ของเทศบาล 
           (12) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
           (13) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล 
           (14) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและก าหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่และรายได้อ่ืน  
           (15) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร 
           (16) งานจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
           (17) งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือค าร้อง
ภายในก าหนด และรายชื่อผู้ไม่ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ ภายในก าหนดของแต่ละปี 
           (18) งานจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
ภายในก าหนด 
           (19) งานจัดท าหนังสือ  แจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่มาช าระภาษี  ค่าธรรมเนียม  และ
รายได้อ่ืน ๆ ภายในก าหนด 
           (20) งานประสานงาน  เพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่น
แบบฯ และไม่ช าระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
           (21) งานเกี่ยวกับการด าเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
            (22) งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเร่งรัดรายได้ 
           (23) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
           (24) งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
           (25) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบ ารุงท้องที่ 
           (26) งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
           (27) งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน 
           (28) การจัดท ารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล 
           (29) งานจัดเก็บและบ ารุงรักษาแผนที่ภาษี 
           (30) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  (ผ.ท. 
1,2,3,4,5,6,9,11,12,17) 
           (31) งานส ารวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
           (32) งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ช าระภาษี  
(ผ.ท.4 และ 5)  
             /(33)งานจัดเก็บ.................. 
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           (33) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ  
           (34) งานการจัดท ารายงานประจ าเดือน  
           (35) งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

        4.  งานพัสดุและทรัพย์สิน   มีหน้าที่เก่ียวกับ 

            (1) งานพัสดุทั่วไป  เช่น  การจัดหา  จัดซื้อ  จัดจ้าง  การเบิกจ่าย  เก็บรักษา  ซ่อมแซม  และ
บ ารุงรักษาพัสดุของเทศบาล 
           (2) การจัดท าบัญชีทะเบียนพัสดุ  เก็บรักษาใบส าคัญ  หลักฐานและเอกสารที่  เกี่ยวกับพัสดุ  
และการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด 
           (3) การจัดท าสัญญา  ต่ออายุสัญญาและเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง 
               (4) การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าของเทศบาล 
                     (5) การจัดท าทะเบียนสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 
           (6) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   3. กองช่าง 

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง  งานควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานแผน
ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  
อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น  1 
ฝุาย  3  งาน  ดังนี้ 

   1.งานธุรการ มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(1) งานสารบรรณของกองช่าง 
(2) งานเบิกจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานในกองช่าง 
(3) งานการรักษาพยาบาลของพนักงานในกองช่าง 
(4) งานผลประโยชน์ตอบแทนของพนักงานในกองช่าง 
(5) งานสวัสดิการทั้งหมดของพนักงานในกองช่าง 
(6) งานสวัสดิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง    ประกอบด้วย 

                            2.1  งานวิศวกรรม  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

           (1) ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
           (2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
           (3) งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม 
          (4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม 
           (5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
            (6) งานส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ือค านวณ ออกแบบก าหนดรายละเอียดทางด้าน
วิศวกรรม 
                    /(7) งานศึกษา ................. 
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          (7) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม 
           (8) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
             (9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
           (10) งานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

           2.2  งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

          (1) งานด้านก่อสร้างอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางเท้า เขื่อน  และสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ 
           (2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
           (3) งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า 
           (4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ 
           (5) งานปรับปรุงแก้ไขและปูองกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
           (6) งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
           (7) งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา 
           (8) งานประมาณราคา  งานซ่อมบ ารุงรักษา 
           (9) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

          2.3 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

          (1) งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟูา ทั้งงานรัฐพิธีประเพณี และงานอ่ืนๆ 
          (2) งานประมาณการ 
          (3) งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธีและงานอ่ืนๆ 
          (4) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ 
          (5) งานส ารวจออกแบบและค านวณอุปกรณ์ไฟฟูา 
          (6) งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูา 
          (7) งานซ่อมบ ารุงการไฟฟูาในเขตเทศบาล 
          (8) งานให้ค าปรึกษาแนะน าตรวจสอบในด้านการไฟฟูา 
          (9) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

       มีหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ปูองกันโรคติดต่อ งาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกอง
แพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข โดยให้มีการ
แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 1 ฝุาย 4 งาน ดังนี้  คือ 

                        1. งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

             (1) งานด้านสุขศึกษา    
                      (2) งานอนามัยโรงเรียน 
                      (3) งานอนามัยแม่และเด็ก 
                      (4) งานวางแผนครอบครัว 
                      (5) งานสาธารณสุขมูลฐาน 
                      (6) งานสุขภาพจิต 
                    /(7)งานให้บริการ.................... 
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                      (7) งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ 
                      (8) งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน 
                      (9) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  

    2.  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  ประกอบด้วย 
    2.1  งานธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(1) งานสารบรรณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่นงานร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ,งาน
รับ-ส่งหนังสือราชการ, งานพิมพ์หนังสือราชการต่างๆ ตลอดจนน าเสนอ และติดตามหนังสือราชการต่าง ๆ 

(2) งานวางฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล ,ลูกจ้างประจ า, 
พนักงานจ้าง  และคนงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                    

(3) งานวางฎีกาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจ า , พนักงานจ้าง
และคนงาน  ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

(4) งานการรักษาพยาบาลของพนักงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
(5) งานผลประโยชน์ตอบแทนของพนักงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
(6) งานควบคุมทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
(7) งานสวัสดิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

                       2.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

           (1) งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
           (2) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
           (3) งานควบคุมการประกอบการค้าท่ีน่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
           (4) งานปูองกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ 
           (5) งานสุขาภิบาลโรงงาน 
           (6) งานชีวอนามัย 
           (7) งานฌาปณกิจ 
           (8) งานกวาดล้างท าความสะอาด 
            (9) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
           (10) งานขนถ่ายขยะมูลฝอย 
           (11) งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
           (12) ปูองกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
           (13) งานควบคุมแมลงและพาหะน าโรค 
           (14) งานควบคุมปูองกันโรคติดต่อ 
           (15) งานปูองกันการติดยาเสพติดและสารเสพติด 
           (16) งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                      2.3 งานสัตวแพทย์  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

           (1) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ 
           (2) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ปุาที่น ามาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติ 
           (3) งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดต่อโรคสัตว์ 
                 /(4)งานควบคุมการ....................... 
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           (4) งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ 
           (5) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
           (6) งานปูองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุร าคาญจากสัตว์ 
           (7) งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ 
          (8) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   5. กองการศึกษา 

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่นการจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา  โดยให้มีงานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน  
งานศึกษานิเทศก์  งานกิจการนักเรียน  งานศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานกิจการศาสนา  ส่งเสริม
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬา และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 1 ฝุาย   3  งาน ดังนี้ 

                       1. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 

 1.1  งานธุรการ มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(1) งานสารบรรณของกองการศึกษา 
(2) งานเบิกจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานในกองการศึกษา 
(3) งานการรักษาพยาบาลของพนักงานในกองการศึกษา 
(4) งานผลประโยชน์ตอบแทนของพนักงานในกองการศึกษา 
(5) งานสวัสดิการทั้งหมดของพนักงานในกองการศึกษา   

       1.2 งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมมีหน้าที่เก่ียวกับ 

          (1) งานกิจการศาสนา 
          (2) งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
          (3) งานธุรการ 
         (4) งานการเจ้าหน้าที่ 
           (5) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย   

       1.3 งานส่งเสริมการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
                    (1) งานส่งเสริมการเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป  
                           (2) งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน  และการศึกษาตามอัธยาศัย แก่เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 
           (3) งานส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน 
           (4) งานจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
           (5) งานโรงเรียน   
           (6) งานบริหารวิชาการ 
                       (7) งานศึกษานิเทศก์   
                  (8) งานกิจการนักเรียน 
                  (9) งานขยายโอกาสทางการศึกษา 
               /(10) งานกิจกรรมเด็ก.................... 
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                  (10) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน 
                              (11) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
    6.1 งานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
   (1) งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
   (2) งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน บัญชี เอกสารการรับ 
        การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงินการบัญชี 
   (3) งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน 
   (4) งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล 
   (5) งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไป 
        ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
                 และประหยัด 
   (6) งานวิเคราะห์และประเมินความความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากร
        ของส่วนราชการต่างๆ 
   (7) งานประเมินความควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
   (8) งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าแนว
        ทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง 
   (9) งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 

ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้  ตั้งแต ่ วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2565   เป็นต้นไป  

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ   ณ   วันที่   28 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 
 

(นายทินกร    พันธโคตร) 
นายกเทศมนตรีต าบลพนมไพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


