
แผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

เทศบาลต าบลบึงส าโรง 
อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

-------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  25๖๑ – 256๓  ของเทศบาลต าบลบึงส าโรงจะ
สิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  256๓    ดังนั้นเทศบาลต าบลบึงส าโรง  จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ.  256๔ – 256๖   ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็น
ส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง ใช้ประกอบการ
บริหารจัดการอตัราก าลังของบุคลากรในสังกัด โดยหลักการด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังอยู่ภายใต้เงื่อนไข 
ดังนี้ 

  1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2544  ข้อ  5  ก าหนดให้คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.)  ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล  ว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วน
ราชการใด  จ านวนเท่าใด  ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและ
คุณภาพของงาน  ปริมาณงาน  ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านการบริหารงานบุคคล  
โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.)  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  (ก.ท.)  ก าหนด 

  1.2  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา)  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
เป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยเสนอให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา)  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง  เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต . 
และเมืองพัทยา)  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  จัดท ากรอบ
อัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
แผนอัตราก าลัง  3  ปี 
    

  1.๓  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลบึงส าโรง  จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง  
3  ปี  ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๔ – 256๖ ขึ้น 
 
 



2.  วัตถุประสงคแ์ละ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 

 ๒.๑ วัตถุประสงค์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.1.๑  เพ่ือให้เทศบาลต าบลบึงส าโรงมีโครงสร้างมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน        

ที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 

  2.๑.๒  เพ่ือให้เทศบาลต าบลบึงส าโรง มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง  สายงาน การจัด
อัตราก าลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบึงส าโรง            
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  2.๑.3  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.)  จังหวัดนครราชสีมา  สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการนั้นหรือไม ่
  2.๑.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล           
บึงส าโรง 
  2.๑.5  เพ่ือให้เทศบาลต าบลบึงส าโรง  สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง   เพ่ือให้การ
บริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่   มี
ประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานหรือ
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.๑.6  เพ่ือให้เทศบาลต าบลบึงส าโรง  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร               
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 

๒.๒  ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 

2.2.2 เทศบาลต าบลบึงส าโรง  มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร 
สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 

2.2.๓ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ
สามารถเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 

2.2.๔ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส 
และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนอัตราก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล 
และวางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้ 

 
 
 



3.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของเทศบาลต าบลบึงส าโรง  ประกอบด้วย
นายกเทศมนตรีต าบลบึงส าโรงเป็นประธานกรรมการ  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  
เป็นกรรมการ  นักทรัพยากรบึคคลเป็นเลขานุการ  มีหน้าที่จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  โดยให้มีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

  3.1  วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบึงส าโรง  ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล นโยบาย
ของรัฐบาล  นโยบายของผู้บริหาร  และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบึงส าโรง เพ่ือให้การด าเนินการ
ของเทศบาลต าบลบึงส าโรง  บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้  จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง  ตามหน่วยงานต่าง ๆ  
ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่าลักษณะงานในปัจจุบันที่ด าเนินการ
อยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ  อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลัง
ให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้
การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผน
อัตราก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
  3.2  การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน  และการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดนครราชสีมา  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure  เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพ่ือจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ  จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่ง  ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่  
ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่างๆ  โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 

   3.3.1  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม  ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนด
ระดับชั้นงานในแต่ละประเภท  เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

   3.3.2  การจัดสรรประเภทของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง  โดย
หลักการแล้ว  การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  และต้นทุน ในการท างานของ
องค์กร  ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการ
พิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่  หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง
เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 

 

 
 

 



  3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง  (Work process : ปรากฏรายละเอียดตามตารางวิเคราะห์งาน  ข้อ  5  
ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของเทศบาล)  ในอดีต  เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง  โดยสมมติฐานที่ว่า    
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า  อย่างไรก็
ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน  งานเทคนิคด้านช่าง  
หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น  การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information)  มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่
ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน  นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่
ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่  เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงาน
โครงการพิเศษ  หรืองานของหน่วยงานอื่น  ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

  3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้อง
ใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย  โดยสมมติฐานที่ว่า  หากผลงานที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  อาจต้องมีการพิจารณา
แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่  เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างาน
ตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 

  3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ  360  องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน  งบประมาณ  คน  มาพิจารณาอย่าง
น้อยใน  3  ประเด็น  ดังนี้ 
   3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กร
และการแบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก  เช่น  หากก าหนดโครงสร้าง
ที่มากเกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย  งานธุรการ  สารบรรณและ
บริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น  ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่
ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลายๆ  ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก  ดังนั้น  อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป  เป็นต้น 
   3.6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ  ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่ง
มุมมองต่างๆ  อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ  กระบวนการนี้
เป็นกระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียง เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลัง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนขนาดเดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลสีสุก 
และองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง  ซึ่งทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน ภูมิ
ประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

 



 
 
จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลบึงส าโรง องค์การบริหารส่วน

ต าบลแก้งสนามนางและ องค์การบริหารส่วนต าบลสีสุกซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี ประชากร   ขนาด
ใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนด
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของ
การก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ  2564– 2566  ของเทศบาลต าบลบึงส าโรง จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง             
ลดต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด  และ จ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถที่จะ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง เทศบาลต าบลบึงส าโรง ได้ขอใช้บัญชี
จากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส าหรับประเภทสายงานผู้บริหาร ส่วนประเภทสายงาน
วิชาการและทั่วไป  ที่เป็นต าแหน่งขาดแคลนและไม่มีค้างของกรมส่งเสริมเทศบาลจะประชาสัมพันธ์รับ
โอนย้ายไปพลางก่อนเพ่ือเปิดโอกาสและเพ่ิมช่องทางให้กับผู้ที่สนใจย้ายเมื่อกรมส่งเสริมมีบัญชีตามต าแหน่ง
ดังกล่าวจึงจะท าหนังสือขอกรมเพ่ือขอใช้บัญชี และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2564– 2566                
ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานเทศบาลที่ว่างจากการสอบ และท าให้พนักงานเทศบาล เพ่ิมขึ้น 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

   3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ทุกคน  โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
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แผนภูมิเปรียบเทบีบอัตรำก ำลัง 
 

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคีย 



  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม  เกลี่ย  หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ  แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม  (Right Jobs)  มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง  ตัวอย่างเช่น   การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่าย
แล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการในบางลักษณะงานทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก  รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการ
ท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน  และส่วนราชการ
อ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียง
พอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่ง
ของส่วนราชการเลย  โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า  กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง  (Effective Man 
Power Planning Framework)  นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอ
ในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละ
ส่วนราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ  สามารถน าข้อมูลเหล่านี้
ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ  เช่น 
 

    การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหาก
จะต้องมีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
 

    การจัดท ากระบวนการจริง  (Work process)  จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผล
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ(Process Re-engineer) 
อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

    การเก็บข้อมูลผลงาน  จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะ
เพ่ิม/ลดลง 

 
4.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
          

เทศบาลต าบลบึงส าโรง  อยู่ห่างจากที่ท าการอ าเภอแก้งสนามนางประมาณ ๙  กิโลเมตร  
ต าบลบึงส าโรง เป็น ๑ ใน ๕ ต าบลในเขตอ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนคราชสีมา  มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกับ
ท้องถิ่นใกล้เคียง   ๔  ส่วนคือ  ต าบลแก้งสนามนาง  ต าบลบึงพะไล  ต าบลสีสุก   ต าบลลาดใหญ่ มีเขต
ปกครอง   รวม  ๙   หมู่บ้าน  มีพ้ืนที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ  ๒๖,๘๗๕  ไร่  หรือ                 
๔๓  ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น ๕,๔๔๘ คน แยกเป็น หญิง ๒,๗๒๕ คน เป็นชาย ๒,๗๒๓ คน                 
จ านวนครัวเรือน ๑,๔๘๑  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  ๑๒๘ คน/ตร.กม.มีวัดและส านักสงฆ์  จ านวน  
๑๒  แห่ง  มีโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวม  ๔  โรงเรียน  มีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดับต าบล จ านวน  ๑  แห่ง 

ก. สภาพปัญหา  
 

๑.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ ปัญหาการคมนาคม  เส้นทางการคมนาคมที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางการสัญจรไม่
สะดวก เนื่องจากถนนส่วนใหญ่ในเทศบาลต าบลบึงส าโรง เป็นถนนดิน, ถนนลูกรัง และไม่ได้มาตรฐาน  
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนถนนจะลื่น เป็นหลุม เป็นบ่อ และมีน้ าท่วมขัง   



  ๑.๒ ปัญหาการมีน้ าประปาใช้ไม่ทั่วครบทุกครัวเรือน 
  ๑.๓ ปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากยังขาดโทรศัพท์สาธารณะในการติดต่อสื่อสาร
อย่างทั่วถึงและโทรศัพท์สาธารณะ ที่มีอยู่มีจ านวนน้อย และมักเกิดปัญหาขัดข้องบ่อย   
  ๑.๔ ปัญหาการใช้ไฟฟูา  เนื่องจากความเจริญอย่างรวดเร็วของชุมชน และการก่อสร้าง
บ้านเรือนขึ้นใหม่ ท าให้การขยายเขตไฟฟูายังไม่ทั่วถึง และปัญหาการขาดไฟฟูาสาธารณะ ให้แสงสว่างริมทาง 
ประชาชนได้รับความยากล าบาก ในการสัญจรในเวลากลางคืน และไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
  ๑.๕ ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ขาดแหล่งน้ า ขาดระบบชลประทาน และฝนทิ้งช่วง  จ านวน  ๙ หมู่บ้าน  

 ๒.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
  ๒.๑ ปัญหาด้านผลผลิตตกต่ า  เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ ด้านการเกษตรแผนใหม่ 
การปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้น   
  ๒.๒ ปัญหารายได้ต่ า  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของต าบลประกอบอาชีพด้านการเกษตร
เพียงอย่างเดียว ไม่มีการประกอบอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพเสริม  
  ๒.๓ ปัญหาการขาดเงินทุน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และการมีหนี้สิน 
โดยเฉพาะหนี้สินนอกระบบ 

 ๓.  ปัญหาด้านสังคม 
  ๓.๑ ปัญหาการวางงานในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า   
  ๓.๒ ปัญหาด้านยาเสพติด เนื่องจากเด็กและเยาวชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในโทษภัยของ
ยาเสพติด รวมทั้งขาดการเอาใจใส่ของครอบครัว และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งส่วนใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องใน
ฐานะเป็นผู้เสพ  
  ๓.๓ ปัญหาไม่มีที่ดินท ากินเพียงพอ เนื่องจากการเพ่ิมของประชากรประสบกับปัญหาด้าน
หนี้สิน    
  ๓.๔ ปัญหาโจรขโมย เนื่องจากยังขาดการระมัดระวัง และมาตรการในการระวังปูองกันความ
ปลอดภัยยังมีไม่ทั่วถึง  
 

 ๔.  ปัญหาด้านการบริหาร 
 

  ๔.๑  ปัญหาการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชน  เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจทางการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน   
  ๔.๒  ปัญหาการบริหารงานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจาก
บุคลากรขาดประสบการณ์ในการท างาน  ขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงาน บุคลากรไม่เพียงพอ และ
งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
 
 
 

 ๕.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๑  ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรปุาไม้ เนื่องจากมีการบุกรุกท าลายปุา     
  ๕.๒  ปัญหาการขาดความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ และเล็งเห็นความส าคัญ ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การใช้ 
และการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  ๕.๓ ปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ    
  ๕.๔ ปัญหาไม่มีสวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากไม่มีที่สาธารณะที่จะด าเนินการ  



  ๖.  ปัญหาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๖.๑  ปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนยังไม่ทั่วถึง   
  ๖.๒  ปัญหาด้านการศึกษาต่อเนื่องของประชาชนทั้งในและนอกระบบ   
  ๖.๓  ปัญหาเรื่องการขาดการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย   
 ๗.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 
  มีสถานีอนามัยต าบล จ านวน  ๑  แห่ง บุคลากร  ๔  คน  มีคนไข้เฉลี่ย ๙๕๐ คน ต่อเดือน
  ๗.๑  ปัญหาการให้บริการด้านสาธารณสุขไม่ทั่วถึง   
  ๗.๒  ปัญหาเกิดจากเหตุรบกวน หรือเหตุร าคาญ 

ข. ความต้องการของประชาชน 
 ๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑.๑  ต้องการถนนที่ใช้สัญจรไป-มา สะดวก และได้มาตรฐาน 
  ๑.๒  ต้องการให้มีการขยายระบบประปาหมู่บ้านทั่วถึงทุกครัวเรือน 
  ๑.๓  ต้องการให้มีการขยายเขตโทรศัพท์สาธารณะเพ่ิมขึ้น 
  ๑.๔  ต้องการให้มีการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ และไฟฟูาสาธารณะริมถนนเพ่ิมขึ้นเพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการเดินทางเวลากลางคืน 
  ๑.๕  ต้องการให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ า ขุดสระ หรือแหล่งน้ าขึ้นใหม่ เพ่ือให้เพียงพอต่อ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 ๒. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
  ๒.๑  ต้องการให้มีการให้ความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ การปรับปรุงคุณภาพดิน พันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์ ให้มีคุณภาพ 
  ๒.๒  ต้องการให้การการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ และกลุ่มออมทรัพย์ 
  ๒.๓  ต้องการให้มีการจัดหาตลาด และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการ
ต่อรองด้านราคากับพ่อค้าคนกลาง 
 ๓. ความต้องการด้านสังคม 
  ๓.๑  ต้องการให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพ ส่งเสริมอุตสาหกรรม และหัตถกรรมในครัวเรือน 
เพ่ือเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้  
  ๓.๒  ต้องการให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด การเสริมสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการเล่นกีฬา และสถานที่ออกก าลังกาย 
  ๓.๓  ต้องการให้มีแหล่งเงินทุน หรือจัดตั้งกองทุนกู้ยืม ส าหรับการประกอบอาชีพ 
  ๓.๔  ต้องการให้มีการจัดตั้งกลุ่มพลังมวลชน  เช่น  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน               
(อปพร.) ประจ าต าบล เป็นต้น  
 
 

 ๔.  ความต้องการด้านการเมืองการบริหาร 
  ๔.๑  จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ต าบล เพ่ือให้ความรู้ในเกี่ยวกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายการปกครองท้องถิ่น 
  ๔.๒  ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น และการเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน  
  ๔.๓  ให้ความรู้แก่บุคลากรในเทศบาล เพ่ือเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
  ๔.๔  เพ่ิมการให้บริการแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว     NON STOP SERVICE  



 

 ๕.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๑ สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๒ การตรวจสอบและควบคุม มิให้ประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะและตัดไม้ท าลายปุา 
 ๕.๓  ส่งเสริมการปลูกปุาชุมชน และปลุกต้นไม้ในท่ีสาธารณะ 
 ๕.๔  จัดสร้างสวนสาธารณะเพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และปลูกไม้ดอก 
ไม้ประดับ  สร้างความร่มรื่น แก่ประชาชน 
 ๕.๕  จัดหาที่ทิ้งขยะเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถึงสุขลักษณะ 
 

          ๖.  ความต้องการด้านสาธารณสุข 
  ๗.๑ ให้ความรู้ในการปูองกันโรคติดต่อ  
  ๗.๒ ออกเทศบัญญัติเพ่ือปูองกันโรคติดต่อ 
  ๗.๓ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับบัตรสุขภาพ ทุกประเภท 
 

          ๗.  ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๖.๑ บ ารุง ส่งเสริม และรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๖.๒ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจ าท้องถิ่น (๑ ผลิตภัณฑ์ ๑ ต าบล) 
 
 

5.  ภารกิจ  อ านาจหน้าท่ีของเทศบาล 
 

เทศบาลต าบลบึงส าโรง  มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๕๔๒  และ
กฎหมายอ่ืน  ทั้งนี้  เทศบาลต าบลบึงส าโรงมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน โดยให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ 
โดยแบ่งหัวข้อการแก้ไขปัญหาให้ตรงสภาพปัญหาตามภารกิจซึ่งได้ก าหนดภารกิจของเทศบาลออกเป็นทั้ง ๗ 
ด้าน ดังนี้ 
  ๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 (๑)  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า  
   (๒)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

 (๓)  การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร  
 (๔)  การสาธารณูปการ  
 (๕)  การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก  
 (๖)  การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
 (๗)  การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
 (๘)  การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
 (๙)  การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
 



  ๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 (๑)  การจัดการศึกษา  
 (๒)   การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปูองกันและการควบคุมโรคติดต่อ  
 (๓)  การปูองกัน การบ าบัดโรค และการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล  
 (๔)   การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
 (๕)  การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ  
 (๖)  การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
 (๗)  การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
 (๘) การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ  

สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร  
 (๙)  การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  

  ๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

 (๑)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
 (๒)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๓)  การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
 (๔)  การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาล  

           (๕)  การเปรียบเทียบคดีอาญาในความผิดตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎหมายอ่ืน         
           (๖)  การทะเบียนราษฎร (ถ่ายโอน) 
   (๗)  การตรวจตรา (ถ่ายโอน) สถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงลักษณะหนึ่ง   
(ร้านค้าปลีกจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงรายย่อย) (ถ่ายโอน) 
         (๘)  การรับแจ้ง อนุญาตประกอบกิจการและการตรวจตราเกี่ยวกับสถานที่เก็บ
รักษาน้ ามันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ ามัน (ถ่ายโอน) 
          (๙)  การอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการ (ถ่ายโอน) 
   (๑๐) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
          (๑๑) การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ถ่ายโอน) 
           (๑๒) การอนุญาตตั้งโรงแรม (ถ่ายโอน) 
          (๑๓) การอนุญาตให้เล่นการพนัน (ถ่ายโอน) 
 
 
 

  ๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี ้
   (๑)  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล และประสานการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลตาม
ระเบียบที่ก าหนด  

 (๒)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
 (๓)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 (๔)  การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเอง

หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
   (๕)  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
           (๖)  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
           (๗)  ให้มีกิจการเทศพาณิชย์ 
 



  ๕.๕ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
   (๑)  การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 (๒)  การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
 (๓)  การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
 (๔)  การก าจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 (๕)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  

   (๖)  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
         (๗)  งานควบคุมไฟปุา (ถ่ายโอน) 
         (๘)  การปรับปรุงฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ(ถ่ายโอน) 
         (๙)  การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ด้านการควบคุมมลพิษ/การบ าบัดน้ าเสีย/การจัดการขยะมูลฝอย  (ถ่ายโอน) การก าจัดมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลและน้ าเสีย 

  ๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น     
มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

 (๑)  การจัดการศึกษา 
   (๒)  บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

 (๓)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 (๔)  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
 (๕)  การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
 

  ๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
   (๑)  สนับสนุนเทศบาลต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอ่ืนในการพัฒนา
ท้องถิ่น สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
   (๒)  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลต าบลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   (๓)  การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   (๔)  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

      (๕)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
        (๖)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

  ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาล  ตามภารกิจดังกล่าวสามารถจะ
แก้ปัญหาของเทศบาลต าบลบึงส าโรงได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ทั้งนี้  ได้พิจารณาถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ โดยได้จัดท าแผนพัฒนาก าหนดแนวทางการด าเนินการของเทศบาลให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
ของผู้บริหาร เทศบาลเทศบาลต าบลบึงส าโรง มีศักยภาพในการพัฒนาที่เพียงพอ ดังนี้ 



 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงส าโรง 
“ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบน้ าเพ่ือการเกษตร เพื่ออุปโภคและบริโภค   
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ปูองกันน้ าท่วม ภัยแล้งเป็นต้นก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพดีอยู่ตลอดพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟูา 
ประปา สาธารณูปโภค ระบบสื่อสารให้มีคุณภาพดีขึ้นสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัด กองช่าง  กองสาธารณสุขฯ เทศบาลต าบลบึงส าโรง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบทุนเพื่อการผลิตเพ่ือการเกษตร ส่งเสริมด้านการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตรส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนให้ประชาชน
ได้รับความรู้ความเข้าใจและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลบึงส าโรง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพและปูองกันโรคติดต่อ เช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้นพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพแข็งแรงและการออกก าลังกาย 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
การศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา
และนันทนาการ  สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาสสนับสนุนมาตรการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภทสนับสนุนและ
สนับสนุนการด าเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านัก  กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ เทศบาลต าบลบึงส าโรง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

ส านักปลัด  กองคลัง เทศบาลต าบลบึงส าโรง 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ  :  มาตรา 50,51  หมายถึง พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 
        มาตรา 16,17 และ 45  หมายถึง พรบ.ก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 



ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของเทศบาลต าบลบึงส าโรงด้านเทคนิค  SWOT  Analysis 

  เป็นการประเมิน  โดยวิเคราะห์ถึงโอกาสหรือข้อจ ากัด  เป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผล 
ต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในซึ่งจะท าให้
ทราบว่าท้องถิ่นมีศักยภาพหรือสถานภาพไหน  ในการที่จะเป็นประโยชน์  ต่อการก าหนดทิศทาง  หรือ
แนวทางด าเนินงานในอนาคต  ที่มีสภาวะแวดล้อมภายนอกที่ต้องวิเคราะห์ในเรื่องของโอกาส  อุปสรรคหรือ
ข้อจ ากัดเป็นส่วนประกอบที่ต้องค านึงถึง  โดยการใช้เทคนิค  SWOT  Analysis  เป็นเครื่องมือ 

 

๑.จุดแข็ง (Strenqth ) =  S 
๑.๑ ประชาชนมีจิตใจเอื้ออารีเอื้ออาทรระหว่างกันและกันด ี
๑.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมและคุ้นเคยกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๑.๓ มีศูนย์รวมจิตใจคือ  ท้าวสุรนารีประจ าจังหวัดนครราชสีมา 
๑.๔ ผู้น าชุมชนเข้มแข็ง 
๑.๕ หน่วยราชการและข้าราชการในพื้นท่ีให้การประสานและร่วมมือดี 
๑.๖ มีโรงเรียนระดับประถมในพ้ืนที่  
๑.๗ มีสถานีอนามัยต าบลในพ้ืนที่ 
๑.๘ มีวัดเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมประเพณี 
 
๑.๙ แหล่งน้ าอุปโภคบริโภคเพียงพอ 
๑.๑๐ มีระบบไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 
๑.๑๑ ระบบไฟฟูาส่องแสงสว่างในเวลากลางคืนอย่างทั่วถึง 
๑.๑๒ มีแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าในพ้ืนที่ 
๑.๑๓ ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 
 

  ๒.จุดอ่อน  (Weakness) = W 
๒.๑ ผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
๒.๒ ขาดการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
๒.๓ ประชาชนมีหนี้สินนอกระบบ 
๒.๔ ระบบโทรคมนาคมการสื่อสารยังไม่ดีพอ 
๒.๕ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่มอาชีพ 
๒.๖ การรับชมข้อมูลข่าวสาร  สาระ  และบันเทิงทางโทรทัศน์ระบบการส่งสัญญาณยังมี

ความไม่ชัดเจน  คมชัด 

๓.โอกาส (Opportunity) = O 
๓.๑ โครงการ  ๓๐  บาทรักษาทุกโรค ประกันสังคม ท าให้โอกาสของประชาชนที่มี 

รายได้น้อยมีโอกาสเท่าเทียมกัน 
๓.๒ โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเปิดโอกาสขยายการลงทุนในภาคเกษตรกรรมการ        

ค้าขาย 
๓.๓ โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (  OTOP  )  เป็นช่องทางใหม่ที่จะมีการ

รวมกลุ่มอาชีพและสร้างหรือเพ่ิมรายได้ 



๓.๔ รัฐบาลสนับสนุนการกระจายภารกิจการกระจายอ านาจ  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมทั้งงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน 

๓.๕ รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยแก้ปัญหาและเป็นการช่วยเหลือสังคมประชาชนเพ่ิมมาก
ขึ้น เช่น  การแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ  ปัญหายาเสพติด  ฯลฯ 

 

๔. ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค  (Threat) = T 
๔.๑ ไม่มีพ้ืนที่สาธารณะที่จะด าเนินการจัดท าเกี่ยวกับการสวัสดิการ  การนันทนาการ 
๔.๒ มีปัญหาเรื่องการบริการระบบโทรศัพท์ข้ันพื้นฐานประจ าหมู่บ้านไม่เพียงพอ 
๔.๓ มีปัญหาเรื่องการบริการระบบการส่งสัญญาณการสื่อสารการรับรู้รับชมข่าวสาร 

 

6.  ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่เทศบาลจะด าเนินการ 
     ภารกิจหลัก  

 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น1.  
 การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่นไฟฟูา  น้ าประปา เป็นต้น2.  
 การรักษาความสะอาดถนน  ทางน้ า ทางเดิน ที่สาธารณะ  รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล3.  
 การปูองกันและระงับโรคติดต่อ4.  
 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย5.  
 การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร6.  
 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม7.  
 การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพ่ิมรายได้แก่ราษฏร8.  
 การฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น9.  
 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส10.  
 การส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฏรมีสุขภาพแข็งแรง11.  
 การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร12.  
 ด้านพัฒนาแหล่งน้ ากินและน้ าใช้13.  
 ด้านการพัฒนาความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิต14.  
 การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล15.  

16. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ภารกิจรอง   
 

 1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
 2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
 3. การส่งเสริมการเกษตร และการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 

      5. การจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบวินัย 
 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว6.  
 การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน7.  
 พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ8.  
 พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์9.  
 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยใน10.
ชีวิตและทรัพย์สินของราษฏร 



 

จากภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ การก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ องค์กรควรเน้น
ใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและ
ลักษณะงานของ เทศบาลต าบลบึงส าโรง ดังนี้ 

 พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

 
 

- สายงานบริหารท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัดเทศบาล 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์
การก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภท  ทั้งนี้สภาพแวดล้อมและบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง 
เทศบาลต าบลบึงส าโรง   จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบ
อัตราก าลัง 

วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ของเทศบาลต าบลบึงส าโรง 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis)เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างาน
ขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้             
จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและ            
ไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่า
ระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    
 

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง              
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น    
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

 



2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 
 
  

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด ของเทศบาลต าบลบึงส าโรง(ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ เทศบาลและใกลเ้คียง 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อนW 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ 
เทศบาล 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
 

โอกาสO 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและเทศบาลในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัดT 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

 

 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของเทศบาลต าบลบึงส าโรง (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และเทศบาล.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
 



โอกาสO 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาลท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

ข้อจ ากัดT 
1 .  มี ร ะบบ อุปถั ม ภ์ แ ล ะก ลุ่ มพ ร รค พวก จ า ก 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ ค รื อญา ติ ใ น ชุ ม ช น  ก า ร  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จ า กั ดท า ใ ห้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พูนความรู้ ใ ห้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจเทสบาล 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 

  ๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ  
 จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลบึงส าโรง มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.๒๔๙๖ และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดย
มีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
  ๘.๑  เทศบาลต าบลบึงส าโรง ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าว 
โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานเทศบาลให้ตรงกับภารกิจ และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ
ที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมื่อมี
การด าเนินการตามภารกิจนั้น และเทศบาลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณา
ตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้  
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 



 
๑.  ส านักงานปลัดเทศบาล 
๑.๑ งานธุรการ 
๑.๒ งานบริหารทั่วไป 
๑.๓ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑.๔ งานนิติการ 
๑.๕ งานการเจ้าหน้าที่ 
๑.๖ งานจัดท างบประมาณ 
๑.๗ งานทะเบียนราษฎร 
๑.๘ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๙ งานพัฒนาชุมชน 
๑.๑๐ งานกิจการสภา 
๑.๑๑ งานส่งเสริมการเกษตร 
๑.๑๒  งานประชาสัมพันธ์ 
 
๒. กองคลัง 
๒.๑ งานธุรการ 
๒.๒ งานการเงินและบัญชี 
๒.๓ งานสถิติการคลัง 
๒.๔ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
๒.๕ งานพัฒนารายได้ 
๒.๖ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
๒.๗ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 
 

 
๑.  ส านักงานปลัดเทศบาล 
๑.๑ งานธุรการ 
๑.๒ งานบริหารทั่วไป 
๑.๓ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑.๔ งานนิติการ 
๑.๕ งานการเจ้าหน้าที่ 
๑.๖ งานจัดท างบประมาณ 
๑.๗ งานทะเบียนราษฎร 
๑.๘ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๙ งานพัฒนาชุมชน 
๑.๑๐ งานกิจการสภา 
๑.๑๑ งานส่งเสริมการเกษตร 
๑.๑๒  งานประชาสัมพันธ์ 
 
๒. กองคลัง 
๒.๑ งานธุรการ 
๒.๒ งานการเงินและบัญชี 
๒.๓ งานสถิติการคลัง 
๒.๔ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
๒.๕ งานพัฒนารายได้ 
๒.๖ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
๒.๗ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 

 
 
 
 



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
 
๓. กองช่าง 
๓.๑ งานธุรการ 
๓.๒ งานสาธารณูปโภค 
๓.๓ งานจัดสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ 
๓.๔ งานวิศวกรรม 
๓.๕ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓.๖ งานกิจการประปา 
๓.๗ งานผังเมือง 
๓.๘ งานสวนสาธารณะ 
 
๔. กองการศึกษา 
๔.๑ งานธุรการ 
๔.๒ งานการศึกษาปฐมวัย 
๔.๓ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
๔.๔ งานกีฬาและนนัทนาการวฒันธรรม 
 
๕.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ งานสาธารณสุข 
๕.๒ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๕.๓ งานรักษาความสะอาด 
๕.๔ งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
๕.๕ งานส่งเสริมสุขภาพ 
๕.๖ งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
๕.๗ งานสัตว์แพทย ์
๕.๘ งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
๕.๙ งานธุรการ 
 
๖. หน่วยตรวจสอบภายใน 
๖.๑ งานตรวจสอบภายใน 

 
๓. กองช่าง 
๓.๑ งานธุรการ 
๓.๒ งานสาธารณูปโภค 
๓.๓ งานจัดสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ 
๓.๔ งานวิศวกรรม 
๓.๕ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓.๖ งานกิจการประปา 
๓.๗ งานผังเมือง 
๓.๘ งานสวนสาธารณะ 
 
๔. กองการศึกษา 
๔.๑ งานธุรการ 
๔.๒ งานการศึกษาปฐมวัย 
๔.๓ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
๔.๔ งานกีฬาและนนัทนาการวฒันธรรม 
 
๕.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ งานสาธารณสุข 
๕.๒ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๕.๓ งานรักษาความสะอาด 
๕.๔ งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
๕.๕ งานส่งเสริมสุขภาพ 
๕.๖ งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
๕.๗ งานสัตว์แพทย ์
๕.๘ งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
๕.๙ งานธุรการ 
 
๖. หน่วยตรวจสอบภายใน 
๖.๑ งานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



เทศบาลต าบลบึงส าโรง  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละ
ส่วนราชการในอนาคต 3 ปี  ซึ่ งเป็นตัวสะท้อนให้ เห็นว่ าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ 
มีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า  
จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 

 
 

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน (อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 
ทต.บึงส าโรง ปลัด เทศบาล 1 - - - 

ส านักงานปลัด 
 

หัวหน้าส านักปลัด  1 - - - 
งานธุรการ ๑ - - ๑ 
งานการเจ้าหน้าที่ 1    
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1    
งานนิติการ ๑    
งานพัฒนาชุมชน 1 - - - 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย - - 1 - 
งานประชาสัมพันธ์ 1 - - - 

กองคลัง 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง  1 - - - 
งานการเงินและบัญชี ๑ - 1 - 
งานพัฒนารายได้ 1 - - - 
งานพัสดุและทรัพย์สิน ๑ - - - 

กองช่าง 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง  1 - - - 
งานธุรการ ๑ - - ๑ 
งานออกแบบ และควบคุมอาคาร - - ๑ - 
งานจัดเก็บสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ - - ๑ - 

กองการศึกษา  
     
งานธุรการ - - - ๑ 

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน - - - ๔ 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

งานธุรการ - - - ๑ 

งานส่งเสริมสุขภาพ ๑ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
  จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า ต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจัดท าแผนอัตราก าลัง

ของเทศบาลต าบลบึงส าโรง ทีม่ีในปัจจุบัน ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวก าหนดเป็นเกณฑ์ ดังนั้นในระยะเวลา 3 ปี 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2564– 2566 เทศบาลต าบลบึงส าโรง จึงก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่วางไว้  ดังนี้ 
 

 พนักงานเทศบาล 
 

  -  นักบริหารงานท้องถิ่น  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง)  จ านวน  ๑  อัตรา 
-  นักบริหารงานท้องถิ่น  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น)     จ านวน  ๑  อัตรา 
 

๑.ส านักงานปลัดเทศบาล  ประกอบด้วย 
 -  หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น )          จ านวน  ๑  อัตรา 
 -  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.     จ านวน  ๑  อัตรา 
           -  นิติกร ปก.                                จ านวน  ๑  อัตรา 
 -  นักพัฒนาชุมชน ชก.       จ านวน  ๑  อัตรา 
     -  เจ้าพนักงานธุรการ ชง.       จ านวน  ๑  อัตรา 

   -  นักทรัพยากรบุคคล ชก.      จ านวน  ๑  อัตรา 
   -  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)        จ านวน  ๑  อัตรา 
   -  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ชง.      จ านวน  ๑  อัตรา 

 -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย       จ านวน  ๑  อัตรา 
-  พนักงานขับรถยนต์       จ านวน  ๑  อัตรา 

   -  คนงาน (งานธุรการ(๒)/งานเกษตร/งานปูองกัน)    จ านวน  ๔  อัตรา 
 
  ๒.กองคลัง  ประกอบด้วย 
   -  ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น   จ านวน   ๑  อัตรา 
   -  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง.            จ านวน   ๑  อัตรา 
   -  เจ้าพนักงานพัสดุ ชง.             จ านวน   ๑  อัตรา 
   -  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง.            จ านวน   ๑  อัตรา 
   -  เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)      จ านวน   ๑  อัตรา 

-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จ านวน   ๑  อัตรา 
 
๓.กองช่าง  ประกอบด้วย 

   -  ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)   จ านวน   ๑  อัตรา 
   -  นายช่างโยธา  (ปง./ชง.)      จ านวน   ๑  อัตรา 
   -  เจ้าพนักงานธุรการ  ชง.             จ านวน   ๑  อัตรา 
   -  ผู้ช่วยนายช่างโยธา       จ านวน   ๑  อัตรา 

-  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา       จ านวน   ๑  อัตรา 
-  คนงาน (งานธุรการ)       จ านวน   ๑  อัตรา 
 
 
 
 
 
 



  ๔.กองการศึกษา  ประกอบด้วย 
   -  ผู้อ านวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานศึกษา ระดับ ต้น)  จ านวน   ๑  อัตรา
   -  นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก.)      จ านวน   ๑  อัตรา 

-  ครูผู้ดูแลเด็ก        จ านวน   ๑  อัตรา 
-  ผู้ดูแลเด็ก        จ านวน   ๔  อัตรา 
-  คนงาน (งานธุรการ)       จ านวน   ๑  อัตรา 

  ๕.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 
         -  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                                       
                               (นกับริหารงานสาธารณสุข ระดับ ต้น)                              จ านวน   ๑  อัตรา 
   -  นักวิชาการสาธารณสุข ชก.      จ านวน   ๑  อัตรา 
   -  คนงาน (งานธุรการ)       จ านวน   ๑  อัตรา 

  ๖.หน่วยตรวจสอบภายใน   

   -  นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก.)     จ านวน   ๑  อัตรา 
                                                           รวม                  จ านวน   ๔๐  อัตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

เทศบาลต าบลบึงส าโรง  อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา   

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาด 
ว่าจะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด 

หมาย
เหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓  
ปลัดเทศบาล                                             
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับ กลาง) 
ปลัดเทศบาล                                             
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับ ต้น) 
 

๑ 
 
 

๑ 

๑ 
 
 

๑ 

๑ 
 
 

๑ 

๑ 
 
 

๑ 

- - - ว่าง 

ส านักปลัดเทศบาล (๐๑)         
หัวหน้าส านักปลัด                                             
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักพัฒนาชุมชน ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักทรัพยากรบุคคล ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นิติกร ปก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานธุรการ ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วย จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานขับรถยนต์ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 

พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงาน (งานธุรการ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
คนงาน (งานธุรการ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 

คนงาน (งานเกษตร) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 

คนงาน (งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 

กองคลัง(๐๔)         
ผู้อ านวยการกองคลัง                                    
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  



กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
เทศบาลต าบลบึงส าโรง  อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา   

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาด 
ว่าจะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด 

หมาย
เหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓  
กองช่าง(๐๕)         

ผู้อ านวยการกองช่าง                                    
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นายช่างโยธา ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 

เจ้าพนักงานธุรการ ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงาน (งานธุรการ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

กองการศึกษา(๐๘)         
ผู้อ านวยการกองการศึกษา                                
(นักบริหารการศึกษา ระดับ ต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
ว่าง 

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 
ครูผู้ดูแลเด็ก ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 
พนักงานจ้างท่ัวไป         
ผู้ดูแลเด็ก ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ดูแลเด็ก ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ดูแลเด็ก ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ดูแลเด็ก ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
คนงาน (งานธุรการ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(๐๖)         
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ ต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
ว่าง 

นักวิชาการสาธารณสุข ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างท่ัวไป         
คนงาน (งานธุรการ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
หน่วยตรวจสอบภายใน         
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.) - ๑ ๑ ๑ +๑ - - ก าหนดเพิ่ม 

รวม ๓๙ ๔๐ ๔๐ ๔๐ +๑ - -  


