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  ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้าน
บุคคลของเทศบาล โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท) ก าหนด 
  ๑.๒ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล 
เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้เทศบาลแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความ
ต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
 
๒. วัตถุประสงค ์
 
 ๒.๑ เพ่ือให้เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  และเป็นปัจจุบัน 
  ๒.๒ เพ่ือให้เทศบาลต าบลอากาศอ านวย มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง โครงสร้าง
ส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  ๒.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย 
  ๒.5 เพ่ือให้เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลอากาศอ านวยเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  ๒.6 เพ่ือให้เทศบาลต าบลอากาศอ านวยด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  ๒.7 เพ่ือให้เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
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๓. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 

 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564 – 2566) 
ตามค าสั่งเทศบาลอากาศอ านวย  ที่  646/2563  ลงวันที่  6   สิงหาคม  2563  โดยคณะกรรมการจัดท า
แผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย   ซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรีต าบลอากาศอ านวย  เป็น
ประธาน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง เป็นกรรมการ และ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็น
กรรมการและเลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาเทศบาล  
นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย เพ่ือให้การ
ด าเนินการ บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
เปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรง
ตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว 
อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมใน
เรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
 3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ 
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาต าบลอากาศอ านวย  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง 
  3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการครูหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการ
ก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่
ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 



๔ 

งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่
ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย 
 3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับ
การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับ
ผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
ก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน      
3 ประเด็น ดังนี้ 
 3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริ หาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
 3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุราชการของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
 3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเขตเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
 3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภท
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วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็
พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็
ก าหนดต าแหน่งในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่ งของส่วน
ราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning 
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ 
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใน
เรื่องอ่ืนๆ เช่น 
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผล
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) 
อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
 
4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  มีทั้งหมด 6 ด้านดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒   มีดังนี ้
๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
๓. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๕. ด้านความมั่นคง 
๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๘. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
๙. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
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๑๐. การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุ่มกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒  (สกลนคร มุกดาหาร นครพนม)  
ภายใต้วิสัยทัศน์  
       “เกษตรกรรมน าการพัฒนา เส้นทางการค้าการท่องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้” 
 

แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕6๔ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ภายใต้วิสัยทัศน์ “สกลนครถิ่นน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรม  รองรับ AEC ต้นแบบน าเศรษฐกิจพอเพียง ” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  

ยุทธศาสตร์ที ่๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. วิสัยทัศน์ 

“การคมนาคมสะดวก ก้าวน าด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสภาพแวดล้อม” 
 ๒. ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ด้านการค้า การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕   ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ได้เปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลเป็นเทศบาลขนาดกลาง (ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 12/2555  เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2555) 
ท าให้การปฏิบัติงาน การให้บริการสาธารณะยังไม่ครบถ้วนตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอันเป็น
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อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562  และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงมีค าถามเกิดข้ึนต่างๆ อาทิ  ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในปัจจุบันและอนาคตหรือไม่ สามารถรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนได้ทุกๆ ด้านหรือยัง  ด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
ท้องถิ่นในปัจจุบันและอนาคตหรือไม่ ธุรกิจประเภทใดที่จะสร้างงานสร้างอาชีพได้บ้าง อาชีพใดที่จะสร้างรายได้
ให้เกิดข้ึนในท้องถิ่น ด้านสังคมประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีสุขภาพอนามัยดีหรือไม่  จ านวนครัวเรือน
ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีฐานะความเป็นอยู่ดี หรือยากจนมากน้อยแค่ไหนเพียงใด  ด้านสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่โล่ง
และสวนสาธารณะในเขตเทศบาลมีมากน้อยเท่าไร ประชาชนของเราลดปริมาณขยะ มีการน าของใช้แล้วมา
หมุนเวียนใช้อีก และน าขยะเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่เพียงไร หรือน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนเพียงไร ด้าน
การเมืองการบริหาร เทศบาลเผยแพร่นโยบายต่อสาธารณะหรือไม่ เทศบาลได้ใช้ทรัพยากรในการบริหารตาม
ศักยภาพหรือไม่ สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน เพ่ือที่จะใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  โดยแยกเป็นด้านต่าง ๆ  ได้ดังนี้ 
 1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 สภาพปัญหา 
 สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ  รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกในท้องถิ่น ได้รับความ
เสียหายไม่ได้รับการแก้ไขให้ทันท่วงที 

สาเหตุของปัญหา       
1. ถนนหลักและถนนภายในหมู่บ้าน ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ  
2. ถนนที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาช ารุด 
3. ไฟฟูาสาธารณะช ารุดได้รับความเสียหาย 
แนวทางการแก้ไข 
1. ส ารวจถนนที่ประสบปัญหาแล้วน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีและน าโครงการดังกล่าวบรรจุไว้ใน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณเพ่ือรอการแก้ไข 
2. ส าหรับไฟฟูาที่ช ารุดเสียหายซึ่งอุปกรณ์ที่ซ่อมแซมจัดเป็นประเภทวัสดุเห็นควรแจ้งกองช่างส ารวจ

เส้นทางท่ีได้รับความเสียหายและยังไม่ได้ด าเนินการซ่อมแซมและน ามาจัดท าแผนด าเนินการ 
      2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

สภาพปัญหา      
ในปัจจุบัน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ขาดการด าเนินการต่อเนื่อง ท าให้ขาด

ความเข้มแข็งในการด าเนินกิจการ  สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
สาเหตุของปัญหา 
๑. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เนื่องจากเทศบาลต าบลอากาศอ านวยมี 

งบประมาณน้อย และมีความจ าเป็นเร่งด่วนด้านอื่นๆท่ีต้องใช้งบประมาณดังกล่าวด้วย 
 ๒. สมาชิกในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง ท าให้การท าอาชีพเสริมจึงไม่มีความ
ยั่งยืน  
 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑. สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ 
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๒. จัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริมต่างๆ 
 3.ปัญหาด้านสังคม 
 สภาพปัญหา  
 ด้านสังคมเป็นปัญหาที่พบโดยทั่วไป อาทิ ปัญหาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของประชาชน ปัญหา
การส่งเสริมศิลปะ  จารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น     

สาเหตุของปัญหา 
1. การเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากร 
๒. ประชาชนขาดความเอาใจใส่ต่อสุขภาพอนามัยตนเอง 
๓. สังคมเปิดกว้าง เกิดการหลั่งไหลของวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามา 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑. ประชาสัมพันธ์การปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในเทศบาลมี 

พลานามัยที่สมบูรณ์ 
๒. ด้านสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ ได้จัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดและปลอดจากโรค 
๓. ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ได้มีการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ

ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
๔. ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย แข่งขัน

กีฬา และปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 ๔. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
 สภาพปัญหา      
          ในการจัดประชาคมหรือกิจกรรมที่ให้ประชามีส่วนร่วมมักจะได้รับการตอบรับเพียงเล็กน้อยประชาชน
ยังขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานในรูปแบบต่างๆ และไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
 สาเหตุของปัญหา 

๑. ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย จึงไม่ค่อยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑. การประชาสัมพันธ์การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรม 

 ๒. การจัดให้ประชาชนได้มีที่ปรึกษาทางกฎหมาย อันเป็นนักกฎหมายประจ าเทศบาลช่วยเหลือ
เทศบาล 
 ๕. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภาพปัญหา     
  ในเทศบาลต าบลอากาศอ านวยมักจะพบปัญหาในเรื่องของความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม อันเกิด
จากปัญหาน้ าเน่าเสีย ขาดระบบระบายน้ าที่ถูกหลักสุขาภิบาล การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ปัญหาความสะอาดของ
ถนนที่สาธารณะต่างๆ  
 
 

สาเหตุของปัญหา 
1. ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษาสภาพแวดล้อม 
2. การเพ่ิมจ านวนของประชากรในพ้ืนที่ 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. การรณรงค์การใช้ประโยชน์จากล าน้ ายาม การรักษาไม่ให้น้ าเน่าเสีย  
๒. จัดระบบระบายน้ า  การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี 

 ในปัจจุบันยังพบว่า เมื่อได้มีพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  ได้บัญญัติอ านาจหน้าที่ในมาตรา 16 
ให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน จึงท าให้สภาพปัญหาและข้อเรียกร้องของสังคม
และประชาชนในพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม การให้บริการด้านการศึกษา 
เป็นต้น กฎหมายดังกล่าว ยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรสัดส่วนภาษีอากร ค่าธรรมเนียม เงินอุดหนุน 
โดยเฉพาะและยังจัดระบบการบริหารงานบุคคลโดยการกระจายคนจาก ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ลงสู่ท้องถิ่น 
ท าให้ประชาชนมีความคาดหวังสูงขึ้น 

5. ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวยเป็นเทศบาลขนาดกลาง มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่ส าคัญบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2550   และตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง    อ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามกฎหมายดังกล่าวอาจแบ่งเป็น
ภารกิจอ านาจหน้าที่ในแต่ละด้านดังนี้ 
  5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ าและทางระบายน้ า (มาตรา 50 (2) 
 มาตรา 16 (2)) 
(2) การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า (มาตรา 51(8)) 

 (3) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา (มาตรา 51(1)) 
        (4) การจัดให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 51 (7)) 

(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา 16 (4)) 
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 
(7) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16(13)) 
(8) การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเน่าเสีย (มาตรา 16(18)) 
(9) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา 16(20)) 
(10) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 

5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
(1) การปูองกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 50(4)) 
(2) การจัดให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (มาตรา 50 (6)) 
(3) การส่งเสริมการฝึก การประกอบอาชีพ  (มาตรา 16(6)) 
(4) การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 50(7)) 
(5) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา 51(6)) 
(6) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
(7) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  

(มาตรา 16(10)) 
(8) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(12)) 
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(9) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16 (14)) 
(10) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล(มาตรา 16 (19)) 
(11) การจัดให้มีการควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16(22))   

5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้  

(1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา 50 (1)) 
(2) การจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา 50(5)) 
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
(4) การจัดให้มีควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16(21)) 
(5) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอ่ืนๆ  (มาตรา 16(23)) 
(6) การจัดท าผังเมือง (มาตรา 16(25)) 
(7) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16(26)) 
(8) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16(29)) 
(9) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา (30))  
5.4 ด้านการวางแผน   การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ

ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (มาตรา 51(2)) 
(2) ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม (มาตรา 51(3)) 
(3) การจัดให้มีการบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร (มาตรา 51 (5)) 
(4) การจัดให้มีการพาณิชย์และการลงทุน (มาตรา 16(7)) 
(5) การจัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 16(8)) 

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ     
ที่เกี่ยวข้องดังนี้   

(1)  การจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้  ที่ดิน  ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (มาตรา 16 (24)) 

(2) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย (มาตรา 16(18)) 
(3) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ (มาตรา 16 (27)) 

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจ                    
ที่เกี่ยวข้องดังนี้         

(1) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มาตรา  50 (8)) 

(2) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 
ท้องถิ่น (มาตรา 16 (11)) 

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

(1) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา 51(6)) 
(2) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 
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(3) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16(26)) 
(4) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16(30)) 
ภารกิจทั้ง  7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาล ภารกิจดังกล่าวสามารถจะแก้ไข

ปัญหาของเทศบาลต าบลอากาศอ านวยได้  ทั้งนี้ ยังต้องพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่              
การด าเนินการต้องให้สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด 
นโยบายของผู้บริหารเทศบาล  

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

วิสัยทัศน์ 
“เมืองปลอดมลพิษ   วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้สังคมอยู่ดีมีสุข 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุข 
6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. พัฒนาองค์การและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
8. ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 
9. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
10. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 

ยุทธศาสตร์ 
1. ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 (1) รวบรวมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมจารีต ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (2) ส่งเสริมท านุบ ารุงรักษาศาสนา 
  (3) ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                     2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   (1) ส่งเสริมให้มีกลุ่มอาชีพและมีอาชีพที่หลากหลายในชุมชน 
   (2) จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ 
   (3) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ ส าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน 
   (4) คุ้มครองสวัสดิการเด็ก เยาวชนและประชาชน 
   (5) การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

(6) การส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มเข็ง 
   (7) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
   (8) การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมสมาคมกีฬาท้องถิ่นและฝึกกีฬา 
   (9) การปูองกันและควบคุมโรค 
   (10) การพัฒนาบุคลกรและจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข 
   (11) การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 



๑๒ 

  3. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   (1)ก่อสร้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   (2)ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
   (3)ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งน้ า 
   (4)ส่งเสริมการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
   (5)วางผังและพัฒนาเมือง   

  4. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
   (1) จัดระบบการระบายน้ า 

(2) ศึกษาระบบระบายน้ าและปรับปรุงคุณภาพน้ าปูองกันน้ าท่วมชุมชน 
(3) จัดเก็บ ก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
(4) ส่งเสริมให้มีปุาบุ่ง ปุาทามในพ้ืนที่ 
(5) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 

   (6) ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
   (7) พัฒนาการดูแลรักษาคุ้มครอง ปูองกัน ที่ชายตลิ่งที่สาธารณะประโยชน์ 
   (8) ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจ 
   (9) ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

  5. การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
   (1) ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองท้องถิ่น 
   (2)  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
   (3)ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (4)ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (5)ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม 
   (6)ส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
   (7)พัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ 

  6. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   (1) เสริมสร้างความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์    
ทรงเป็นประมุข 
   (2) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (3) ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   (4) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 7. การบริหารจัดการภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (1) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
   (2) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ 
   (3) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 

           8. การวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 (1) ส่งเสริมการลงทุน การค้าการขายให้มากขึ้น 
  (2) ส่งเสริมให้มีการก าหนดท าเลทองทางการค้า 
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  (3) พัฒนารายได้ของเทศบาล 
  (4) ส่งเสริมให้มีร้านค้าในชุมชน 
          จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 ๑.  การอนุรักษ์ รักษาศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๓.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๔.  การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๕. การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
6. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
7. การบริหารจัดการภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8. การวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 เป้าประสงค์ 
1. การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
2. การส่งเสริมและพัฒนาให้สังคมอยู่ดีมีสุข 
3. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
4. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
5. การส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุข 
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. การพัฒนาองค์การและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
8. การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 
9. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
10. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 

          กลยุทธ์ 
  1. รวบรวมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม   จารีต ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2. ส่งเสริมท านุบ ารุงรักษาศาสนา 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4. ส่งเสริมให้มีกลุ่มอาชีพและมีอาชีพที่หลากหลายในชุมชน 
  5. จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ 
  ๖. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ ส าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน 
  7. คุ้มครองสวัสดิการเด็ก เยาวชนและประชาชน 
  8. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

9. การส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มเข็ง 
  10. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
  11.  การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมสมาคมกีฬาท้องถิ่นและฝึกกีฬา 
  12.  การปูองกันและควบคุมโรค 
  13.  การพัฒนาบุคลกรและจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข 
  14.  การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  15.  ก่อสร้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  16.  ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  17.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งน้ า 
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  18.  ส่งเสริมการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
  19.  วางผังและพัฒนาเมือง   
  20.  จัดระบบการระบายน้ า 
  21.  ศึกษาระบบระบายน้ าและปรับปรุงคุณภาพน้ าปูองกันน้ าท่วมชุมชน 

๒๒.  จัดเก็บ ก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
๒๓.  ส่งเสริมให้มีปุาบุ่ง ปุาทามในพื้นที่ 
๒๔.  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 

  ๒๕.  ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
  ๒๖.  พัฒนาการดูแลรักษาคุ้มครอง ปูองกัน ที่ชายตลิ่งที่สาธารณะประโยชน์ 
  ๒๗.  ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจ 
  ๒๘.  ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
  ๒๙.  ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองท้องถิ่น 
  ๓๐.  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
  ๓๑.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓๒.  ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓๓.  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม 
  ๓๔.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีชอ่งทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
  ๓๕.  พัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
  ๓๖.  เสริมสร้างความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
  ๓๗.  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓๘.  ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓๙.  รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  ๔๐.  ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
  ๔๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ 
  ๔๒.  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
  ๔๓.  ส่งเสริมการลงทุน การค้าการขายให้มากขึ้น 
  ๔๔.  ส่งเสริมให้มีการก าหนดท าเลทองทางการค้า 
  ๔๕.  พัฒนารายได้ของเทศบาล 
  ๔๖.  ส่งเสริมให้มีร้านค้าในชุมชน 
          จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑  การอนุรักษ์ รักษาศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๓  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๔  การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๕  การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
6.  การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
7.  การบริหารจัดการภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.  การวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 



๑๕ 

 ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย มุ่งพัฒนา ๘ ด้านได้แก่ 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยการ
บริหารจัดการภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  จากการวิเคราะห์สถานการณ์ พบว่า สถานการณ์ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย มีจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลอากาศอ านวยเป็นปัญหาการก่อสร้าง 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิต เช่น ถนน ไฟฟูา สิ่งสาธารณูปโภค สิ่งปลูกสร้างต่างๆ อาทิ ตลาด 
สถานี จอดรถ การควบคุมอาคาร ซึ่งเป็นภารกิจที่เทศบาลจะต้องด าเนินการให้ครบถ้วน แต่ยังขาดบุคลากร
และงบประมาณในด้านนี้ จึงท าให้การด าเนินการไม่ครอบคลุมท าให้มีปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเกิดข้ึน 
 ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน  ยังเป็นความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุดสืบเนื่องจาก
การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ความต้องการขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้น อาทิ ถนน น้ าใช้ ไฟฟูา 
สวนสาธารณะ ตลาด สถานีจอดรถ ตลอดจนการควบคุมอาคารสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ จ าเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาล
จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  อีกประการหนึ่งการด าเนินการจ าเป็นจะต้องมี
งบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาเศรษฐกิจจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ         ให้
เพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น สถานที่ท าการค้าไม่เพียงพอ การเชื่อมโยงของถนน  สาย
หลัก ปัญหาในด้านการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ให้
ด าเนินการไปด้วยความเข้มแข็งและมั่นคง เพ่ือให้สามารถรองรับการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรและ ธุรกิจ
ใหม่ ๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ การส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร การขยายตลาดเพ่ือการค้า 
 
 
 
 ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้เล็งเห็นความส าคัญของการเสริมสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง
ประกอบความต้องการของประชาชนในการที่จะส่งเสริมการกระจายรายได้  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้  และการประกอบอาชีพ ซึ่งจะมีผลให้เกิดการผลิต  
การบริการ อันจะท าให้ฐานะความเป็นอยู่ในด้านเศรษฐกิจของประชาชนโดยส่วนรวมดีขึ้น โดยจัดหาสถานที่
เพ่ิมทุน ส่งเสริมการก่อสร้างทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการขยายตัวของการผลิต  การบริการ 

3) ปัญหาด้านสังคม 
 ด้านสังคมเป็นปัญหาที่พบโดยทั่วไป อาทิ ปัญหาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของประชาชน 
ปัญหาการส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนเพ่ือให้ผู้อยู่อาศัยในเทศบาลมีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีรายได้มีฐานะความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้นและมีความ



๑๖ 

ปลอดภัยจากโรคระบาด อันจะดูจากสวัสดิภาพของประชาชน ด้านสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ ได้จัดให้มีการ
ดูแลรักษาความสะอาดและปลอดจากโรค อันจะท าให้เกิดความเป็นอยู่ในท้องถิ่นด าเนินไปด้วยความผาสุกและ
สะอาด   ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ได้มีการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เช่น ประเพณีแข่งเรือ ไหลเรือไฟ ร าโย้ยกลองเลง  ด้านการ
ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย  แข่งขันกีฬา และพักผ่อน
หย่อนใจ 
 ความต้องการทางด้านสังคม 
 ประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องการสภาพทางสังคมที่ดี  มี สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง  
มีฐานะความเป็นอยู่ทางสังคมที่ดี ซึ่งก็คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปราศจากปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
จึงมีความต้องการ ที่จะให้เทศบาล เป็นผู้น าในด้านการพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็งเป็นสังคมที่ดี 

4) ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
 เทศบาลได้จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้ประชาชนได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในทางการเมืองให้มากที่สุด และรวมถึงการ
ปรับปรุงการจัดระบบการบริหารให้สามารถอ านวยการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การ
ส่งเสริมความรู้  ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น การปรับปรุงและพัฒนารายได้ การปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอดจน  การน านโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลมาใช้ในการบริหารงาน  โดยยึดหลักความ
โปร่งใสและเผยแพร่นโยบายต่อสาธารณะให้มากที่สุด 
 ความต้องการด้านการเมืองการบริหาร 
 ในช่วงที่แล้วมาประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานในรูปแบบต่างๆ อันสืบเนื่องจาก
ปัญหาที่ส าคัญหลายปัญหาข้างต้นท าให้การเข้ามามีส่วนร่วมกระท าได้น้อย ในปัจจุบันการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งส าคัญและเป็นความต้องการของ
ประชาชนในส่วนลึก  ดังนั้นการประชาสัมพันธ์การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจจึงเป็น
สิ่งส าคัญอีกอย่างการจัดให้ประชาชนได้มีที่ปรึกษาทางกฎหมาย  อันเป็นนักกฎหมายประจ าเทศบาลช่วยเหลือ
เทศบาล ในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ลดข้อขัดแย้ง ข้อผิดพลาดในการบริหารงานที่ด าเนินอยู่ใน
ปัจจุบัน 
 

5) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ในเทศบาลต าบลอากาศอ านวยมักจะพบปัญหาในเรื่องของความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม  
อันเกิดจากปัญหาน้ าเน่าเสีย ขาดระบบระบายน้ าที่ถูกหลักสุขาภิบาล การทิ้งขยะไม่เป็นที่  ประชาชนขาด
จิตส านึกในการรักษาสภาพแวดล้อม  ปัญหาความสะอาดของถนน ที่สาธารณะต่างๆ ขาดการเอาใจใส่ดูแล 
เพราะบางพ้ืนที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะเข้าไปด าเนินการได้  ดังนั้นจึงเป็นปัญหาที่เทศบาล
จะต้องด าเนินการแก้ไขให้ปัญหาการไม่มีสวนสาธารณะ  อันเป็นสถานที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  
 ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เทศบาลได้ด าเนินการในส่วนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรณรงค์การ
ใช้ประโยชน์จากล าน้ ายาม การรักษาไม่ให้น้ าเน่าเสีย การก าจัดขยะมูลฝอย การส่งเสริม  ให้มีการปลูกต้นไม้
ทดแทน ปัญหาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จะมีปัญหาในส่วนของขยะมูลฝอยและการระบายน้ าเสียจากชุมชน 
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น้ าท่วมขังในหน้าฝนหรือเวลาฝนตกหนัก  ดังนั้น จึงมีความต้องการที่จะจัดระบบระบายน้ าการจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างถูกวิธีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเรื่องของสวนสาธารณะ การจัดระเบียบชุมชน สังคมให้น่าอยู่ ใน
ปัจจุบันปัญหานี้จะมีอยู่และกลายเป็นปัญหาในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนที่ดีเพ่ือให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
  ในปัจจุบันยังพบว่า เมื่อได้มีพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติอ านาจหน้าที่ในมาตรา 16 ให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้สภาพปัญหาและข้อเรียกร้องของสังคมและประชาชนในพ้ืนที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  เช่น  การดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม การให้บริการด้านการศึกษา เป็นต้น กฎหมาย
ดังกล่าว ยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรสัดส่วนภาษีอากร ค่าธรรมเนียม เงินอุดหนุนโดยเฉพาะ    และ
ยังจัดระบบการบริหารงานบุคคลโดยการกระจายคนจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ท าให้
ประชาชน มีความคาดหวังสูงขึ้น 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 1. จุดแข็ง (S=STRENGTH) 

 มีความอิสระในการก าหนดนโยบายการพัฒนาตามอ านาจหน้าที่ 
 โครงสร้างส่วนราชการมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 
 เป็นศูนย์กลางการบริหารการปกครอง ธุรกิจ ท่องเที่ยว การบริการต่างๆ การเงิน การ

ธนาคาร 
 มีบุคลากรเพียงพอแก่การปฏิบัติงาน  
 การบริหารงบประมาณครอบคลุมทุกภารกิจ 
 อ านาจในการจัดเก็บภาษีและจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น 
 มีระเบียบกฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน 
 มีอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานพอเพียง 
 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติ 
 เป็นภาคีเครือข่ายในการท างาน  
 ชุมชนมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงาม 
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 

 
 2. จุดอ่อน (W=WEAKNESS) 

 ภารกิจถ่ายโอนไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนายังมีน้อย 
 งบประมาณไม่เพียงพอแก่ความต้องการในการแก้ไขปัญหา 
 ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องบางเรื่องไม่ชัดเชน 
 มีภาระข้อผูกพันเกี่ยวกับงบประมาณลงทุน 
 ขาดสิ่งจูงใจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่มีแหล่งผลิตสินค้า  และบริการที่ครอบคลุม 

 3. โอกาส (O=OPPORTUNITY) 
 รัฐบาลให้ความส าคัญในการกระจายอ านาจ  
 มีเครือข่ายการท างานทุกภาคส่วน 
 มีหน่วยงานอื่นให้ความส าคัญในการสนับสนุน งบประมาณด าเนินการ 
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 มีทรัพยากรเอ้ือต่อการบริหารงาน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในอนาคตมีมากข้ึน 
 โครงการขนาดใหญ่จากรัฐบาลอาจได้รับงบประมาณด าเนินการ 
 แหล่งทุน/สถาบันการเงินให้สินเชื่อสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนา 

 4. อุปสรรค (T=THREAT) 
 ภารกิจถ่ายโอนไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
 การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า 
 การประสานของบประมาณไม่สัมฤทธิ์ผล 
 เทคโนโลยีการสื่อสารเทศบาลกับชุมชนยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ 
 นโยบายของรัฐบาลขาดความต่อเนื่อง 

 ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 
  1) ทรัพยากรการบริหาร (บุคคล การบริหารจัดการ ข้อมูล ทรัพย์สิน งบประมาณ) 
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล และหน่วยงานภายในส่วนราชการ 
 3) ความเห็นชอบในนโยบายภายในสภาเทศบาล 
 4) สมรรถภาพและความสามารถของเทศบาลในการบังคับใช้นโยบาย 
 5) ความอิสระทางคลังและอ านาจในการใช้ดุลยพินิจของเทศบาล 
 ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
 1) ข้อจ ากัดทางทรัพยากรการบริหาร (เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการซึ่งอยู่ในภายนอก
เทศบาล) 
 2) ดุลยภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
 3) โครงสร้างสถาบัน และการด าเนินการของภาคเอกชนที่อยู่ภายนอกการควบคุมของ
เทศบาล 
  4) การให้การสนับสนุนหรือการคัดค้านของประชาชน 
  5) พันธกิจทางกฎหมาย 

 
 
 

๖.  ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  (มาตรา 16 (1)) ของ พ.รบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542) 
 จากภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศาลดังกล่าวข้างต้น  จะเห็นว่าเทศบาลสามารถที่จะท าการพัฒนาใน
เขตเทศบาลครอบคลมุหมดทุกด้าน  โดยมีข้อจ ากัดก็เพียงงบประมาณในการบริหารจัดการที่ไม่เพียงพอ 
 จากการวิเคราะห์หาจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค,กรอบนโยบายและแผนพัฒนาระดับต่างๆ  
ตลอดจนภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามข้อ 5  เทศบาลต าบลอากาศอ านวยสามารถก าหนดภารกิจ
และอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเพื่อแก้ปัญหาความต้องการของประชาชน  ได้ดังนี้ 
 ภารกิจหลัก 
 (1) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และรางระบายน้ า 
 (2) การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
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 (3) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 (4) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 (5) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (6) การบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (7) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก,สตรี,คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
 (8) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
 (9) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
 (10)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 (11)   การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 (12)   การจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
 (13)   การควบคุมอาคาร 
 ภารกิจรอง 
 (1)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 (2)  การคุมครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากปุาไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 (3)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 (4)  การจัดการให้มีการบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 (5)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 (6)  การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
 (7)  การให้มีโรงฆ่าสัตว์และควบคุมโรงฆ่าสัตว์ 
 (8)  การผังเมือง 
 (9)  การจัดการดูแลโบราณสถานโบราณวัตถุ 

7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

  เทศบาลต าบลอากาศอ านวยเป็นเทศบาลขนาดกลาง  ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ออกเป็น  7  กอง  14 ฝุาย 99  งาน 1  หน่วยตรวจสอบ  โรงเรียน 1  แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         
2  แห่ง ได้แก่   ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง   กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองวิ ชาการและ
แผนงาน  กองการศึกษา  กองสวัสดิการสังคม  และหน่วยตรวจสอบภายใน  โรงเรียนเทศบาลอากาศอ านวย 
(ชุมชนอุปถัมภ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวัดทุ่ง  
ปัจจุบันเทศบาลต าบลอากาศอ านวย มีพนักงานเทศบาล จ านวน 46    อัตรา   ลูกจ้างประจ า จ านวน  3  
อัตรา  และพนักงานจ้าง  จ านวน  44  อัตรา  และตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี (พ.ศ. 2561– 2563) 
โครงสร้างเทศบาลขนาดกลาง  ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลไว้ จ านวน  46  อัตรา  
ลูกจ้างประจ า จ านวน 1  อัตรา พนักงานจ้าง จ านวน  55  อัตรา  แต่เนื่องจากเทศบาลต าบลอากาศอ านวยมี
ภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึนจากเดิม และมีความต้องการการใช้บุคลากรตามภารกิจของการปฏิบัติงาน   
ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างและก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา    และสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก ่  

1. ส านักปลัดเทศบาล ให้มีหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ กลาง)  
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักปลัดเทศบาล  รับผิดชอบ งานธุรการ งาน
กิจการสภา งานสารบรรณ งานเลขาผู้บริหาร งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
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ประชาชน งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  งานทะเบียน
พาณิชย์ งานเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือหน่วยงาน
ใดในเทศบาลโดยเฉพาะ   รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และแบ่งหน่วยงานภายในส านักปลัดเทศบาล
ออกเป็น 2  ฝุาย  1  งาน ดังนี้  

 1.1  ฝ่ายอ านวยการให้มีหัวหน้าฝุายอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) เป็น
ผู้บังคับบัญชาและมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล  โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  3งาน  ดังนี้   

 1.1.1  งานเลขาผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบงานของ นายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เช่น งานติดต่อนัดหมายกับหน่วยงานและบุคคล  งาน
ประชุม   งานเตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม งานบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมและ
รายงานอื่น ๆ  งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม   งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งผู้บริหาร   
งานตรวจเอกสารก่อนเสนอ   งานแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน   งานบันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม 
และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 1.1.2  งานการเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานบุคคลของพนักงาน 
เทศบาล ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้าง  งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ การคัดเลือก งานการ
สอบแข่งขัน สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  งาน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้ าง 
ต่อสัญญาจ้าง  งานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา   งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและกรอบอัตราก าลัง   งานพัฒนาบุคลากร   เช่น  การ
ฝึกอบรม    สัมมนา การศึกษาและดูงาน  การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา การให้บ าเหน็จความชอบเป็น
กรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  งานการลาพักผ่อนประจ าปีและ
การลาอื่น ๆ  และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.1.3.  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี  งานประสานกับหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  งานนโยบายต่างๆ  ของเทศบาล  งานด้านมาตรการประหยัด
พลังงาน  งานจัดท าประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กร (คตง.) งานราชการที่ไม่มีส่วนราชการใด
รับผิดชอบ งานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย   
 1.2  ฝ่ายปกครอง  ให้มีหัวหน้าฝุายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)  เป็น
ผู้บังคับบัญชา  และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  4งาน  ดังนี้ 
 1.2.1  งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน   มีหน้าที่รับผิดชอบ 
งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร งานตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน งานตาม
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการ
เลือกตั้ง  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 1.2.2  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานรักษา 
ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานปูองกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณา  ท าความเห็น 
สรุป รายงาน  เสนอแนะ รวมทั้งด าเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน เช่น  อุทกภัย วาตภัย  งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวย
ความสะดวกในการปูองกันบรรเทา  และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณ
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ภัย งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งาน
ศูนย์บริการและช่วยเหลือประชาชน งานฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 1.2.3  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง    มีหน้าที่รับผิดชอบ 
งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร่  แผงลอย  รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ  และอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  การจัดระเบียบการจอดยานยนต์และงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และ
ร้องเรียน การแจ้งผลด าเนินงาน งานควบคุมตรวจสอบและด าเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ   ข้อบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพ่ือเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคง
แห่งชาติ  งานประสานงานกับจังหวัดและอ าเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง   งานมวลชน
ต่าง ๆ     เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ   และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.2.4  งานสถานีจอดรถรับ – ส่งผู้โดยสาร   มีหน้าที่รับผิดชอบ บริหารพ้ืนทีลานจอด
รถ การจัดระบบจราจรภายในสถานีจอดรถรับ –ส่งผู้โดยสาร  การรักษาความปลอดภัย  การประชาสัมพันธ์
และบริการข้อมูลการเดินทาง  การควบคุมดูแลการติดตั้งปูายโฆษณาในบริเวณสถานี  การจัดหา ดูแล  
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 1.3  งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานสารบรรณของเทศบาล  งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและ
งานสารสนเทศ   งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์   การติดต่อและอ านวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล งานสา
ธารณกุศลของเทศบาล งานประสานงานหน่วยงานอื่น  งานประชาสัมพันธ์   งานการตรวจสอบแสดงรายการ
เกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานรัฐพิธีราชพิธี งานจัดท าค าสั่งและ
ประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน  งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้กอง  หรือหน่วยงาน
ต่างๆ ทราบ    งานรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ  งานการซื้อและการจ้าง  งานการซ่อมและบ ารุงรักษา  
งานการจัดท าทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินอ่ืนๆ  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  และเก็บรักษาพัสดุ งาน
การจ าหน่ายพัสดุ งานอ่ืนที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ และงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.4  งานกิจการสภา   มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับกิจการสภา ได้แก่ งานจัดท าและ 
ส่งหนังสือเชิญประชุมประชุมสภาเทศบาล และการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภา งานทะเบียนประวัติ
ผู้บริหาร เลขา ที่ปรึกษาและสมาชิกสภาเทศบาล งานจัดเตรียมและบันทึกการประชุม   งานจัดท าระเบียบ
วาระการประชุม  งานจัดท าญัตติการประชุมงานแจ้งส่วนราชการทุกกองในสังกัดเทศบาลส่งเรื่องและญัตติเพ่ือ
น าเข้าระเบียบวาระการประชุม งานบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลและคณะกรรมการต่าง ๆ  ของสภา 
งานบันทึกเสียงและถอดรายงานการประชุมงานจัดพิมพ์รายงานการประชุมงานแจ้งมติการประชุม  งานจัดท า
รายงานการติดตามผลการด าเนินงานให้สภาเทศบาลและผู้บริหารทราบ งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ
ของสภา  งานแจ้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเพ่ือตรวจรายงานการประชุม งานแจ้งคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติเพ่ือแปรญัตติงานจัดส่งรายงานการประชุม  งานรับ - ส่ง  ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  
งานกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับหนังสือสั่งการต่าง ๆ งานอบรมสัมมนา ดูง าน  งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  งานขออนุญาตไปราชการงานประสานงานประชาชน 
งานส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือของชุมชนงานเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข งานสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ใน
กิจการ   และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
 1.5  งานสารบรรณ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณกลางของเทศบาล  งาน 
ออกเลขค าสั่ง  งานออกเลขหนังสือส่ง  ควบคุมการติดประกาศต่าง ๆ  งานออกเลขหนังสือรับรอง  งานออกใบ
ประกาศนียบัตร งานเก็บรักษาส าเนาหนังสือหรือเอกสารทางราชการ การขออนุมัติท าลายเอกสาร งาน
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ทะเบียนคุมการใช้ห้องประชุมอาคารสถานที่และอ่ืน ๆ  งานควบคุมสมุดวันลาพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง   
และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย     
 2. กองคลัง  ให้มีผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)เป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง รับผิดชอบงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บและ
พัฒนารายได้ งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การ
รับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับ
เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ  บ านาญ  เงินอ่ืน ๆ  งานเกี่ยวกับการจั ดท างบประมาณฐานะ
ทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ  การ
ควบคุมการเบิกจ่าย   งานท างบทดลองประจ าปี  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ของเทศบาล งานเกี่ยวกับการ
พัสดุของเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น   2  
ฝุาย  1  งาน ดังนี้ 
 2.1  ฝ่ายบริหารงานคลัง  ให้มีหัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)  
เป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่ผู้อ านวยการ
กองคลัง   และรับผิดชอบก ากับ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติงานฝุายบริหารงานคลัง โดยแบ่งงานภายใน
ออกเป็น  2  งาน  ดังนี้   

2.1.1  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุก 
ประเภท  งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณ  รายงานจัดท าเช็คและจัดท าเอกสารการจ่ายเงิน  งาน
การจ่ายเงิน และการตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
งานจัดท ารายงานประจ าวัน  ประจ าเดือน  ประจ าปี และรายงานอ่ืน ๆ   
 2.1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน    มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานการซื้อและการจ้าง งานการ
ซ่อมและบ ารุงรักษา  งานการจัดท าทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินอ่ืนๆ  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและ
เก็บรักษาพัสดุ   งานการจ าหน่ายพัสดุ  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
 2.1.3  งานงบประมาณและสถิติการคลัง 
  1) งานงบประมาณ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานควบคุมงบประมาณของเทศบาล  
งานควบคุมการเบิก – จ่ายเงินของเทศบาล  งานควบคุมเงินนอกงบประมาณของเทศบาล  งานควบคุมเงิน
อุดหนุนของเทศบาล  งานควบคุมเกี่ยวกับเงินยืมสะสมของเทศบาล  ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของ
เทศบาลให้เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและแผนพัฒนาเทศบาลและงานอ่ืนๆ  ที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  2) งานสถิติการคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าสถิติรายวัน  และรายจ่าย
จริง ประจ าปีงบประมาณ  งานจัดท าสถิติรายรับและรายจ่าย ประจ าเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  และ
วิเคราะห์งบประมาณจัดการกู้เงิน  งานจัดท างบประมาณรายรับและรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  งานจัดท า
สถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ  จัดท าสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินสะสม  จัดท าสถิติเกี่ยวกับการ
รับและจ่ายเงินอุดหนุนจัดท าสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินเกี่ยวงบเฉพาะการ  รายงานสถิติการคลังประจ าปี
และการให้บริการข้อมูลด้านสถิติการคลัง  งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงรายรับ  
และรายจ่าย  งานระเบียบการคลัง  งานควบคุมรับผิดชอบงานพิจารณาตรวจจ่ายเงินบ าเหน็จ  บ านาญ  เงิน
บ าเหน็จลูกจ้าง  เงินทดแทน  เงินท าขวัญ  และเงินประเภทอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  และงานอ่ืนๆ ที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 2.2  ฝ่ายพัฒนารายได้  ให้มีหัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  
เป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่ผู้อ านวยการ
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กองคลัง   และรับผิดชอบ งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ก ากับ  ควบคุม  ดูแล  การ
ปฏิบัติงานฝุายพัฒนารายได้ โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  3  งาน  ดังนี้ 
   2.2.1  งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดท าประกาศให้มายื่นแบบแสดง
รายการทรัพย์สินเพื่อช าระภาษี  งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ  จัดเก็บ
จากทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี  งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแนบค าร้องของผู้เสียภาษี  
ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ งานพิจารณาการประเมินและก าหนดค่าภาษีแก่    ผู้เสียภาษี  งานแจ้งผลการ
ประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี  งานจัดเก็บและช าระรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อ่ืน ๆ  งาน
ลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและ   ที่ดิน   ภาษีบ ารุงท้องที่   และภาษีปูายในทะเบียนเงินผลประโยชน์และ
ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจ าทุกวัน  งานด าเนินการเกี่ ยวกับการพิจารณา
อุทธรณ์ภาษี   งานเก็บรักษาและการน าส่งเงินประจ าวันแบบพิมพ์ต่าง  ๆ    งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบ
พิมพ์ต่าง ๆ งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน  งานศึกษาวิเคราะห์  
วิจัย  และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และการหารายได้อ่ืน ๆ  ของเทศบาล  
งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้  งานวางแผนและโครงการ
เกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล  งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน   และก าหนดค่ารายปีของ
ภาษี  โรงเรือน  และที่ดินภาษีบ ารุงท้องที่และรายได้อ่ืน   งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร    
งานจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า    งานตรวจสอบและจัดท าบัญชี รายชื่อของผู้ไม่
ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือค าร้องภายในก าหนด  และรายชื่อผู้ไม่ช าระภาษี  ค่าธรรมเนียมและ
รายได้อ่ืน ๆ  ภายในก าหนดของแต่ละปี   งานจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่ยื่นแบบแสดง
รายการทรัพย์สินภายในก าหนด  งานจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ ผู้ เสียภาษี  กรณีไม่มาช าระภาษี     
ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนภายในก าหนด  งานประสานงานกับฝุายนิติการเพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายภาษีท้องถิ่น  (ไม่ยื่นแบบ ฯ และไม่ช าระภาษี)  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ  งานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการยึดอายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน  งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   งานส ารวจและตรวจสอบข้อมูล
ภาคสนาม  งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน   รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ช าระภาษี   งาน
จัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร  ข้อมูลต่าง ๆ งานการจัดท ารายงานประจ าเดือน  และ
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
  2.2.2  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน   
งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบ ารุงท้องที่   งานปรับปรุงข้อมูล
ภาคสนาม   งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน   การจัดท ารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน  และงาน
บริการข้อมูล  งานจัดเก็บและบ ารุงรักษาแผนที่ภาษี   งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย           
งานปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง    งานส ารวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม   
งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน  รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ช าระภาษี (ผ.ท.4 และ 5)  งาน
จัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร  ข้อมูลต่างๆ  งานจัดท ารายงานประจ าเดือนงานจัดท า
ประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อช าระภาษี   งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสีย
ภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี   งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
หรือแนบค าร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืนๆ  งานพิจารณาการประเมินและก าหนดค่าภาษี 
ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพ่ือน าเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี   งาน
จัดเก็บและช าระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน   งานลงรายการเก่ียวกับโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีบ ารงุท้องที่ และภาษีปูายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี  ของผู้เสียภาษีแต่ละ
รายเป็นประจ าทุกวัน    งานด าเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี    งานเก็บรักษา และการน าส่งเงิน
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ประจ าวัน   งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ    งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี 
ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

  2.2.3  งานทะเบียนพาณิชย์       มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดแผนงานส ารวจการ     
จดทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาล  งานตรวจสอบทะเบียนร้านค้า  งานจดทะเบียนและการออกเลขทะเบียน
พาณิชย์ งานคัดส าเนาเอกสารและการออกเลขทะเบียนพาณิชย์  งานรับ – ส่งเงินรายได้การจดทะเบียน
พาณิชย์ งานติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนพาณิชย์  งานประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2.3  งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานสารบรรณของกองคลัง  งานการซื้อและการจ้าง งาน
การซ่อมและบ ารุงรักษา  งานการจัดท าทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆ  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
และเก็บรักษาพัสดุ  งานการจ าหน่ายพัสดุ  งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและงานสารสนเทศ   งานดูแลรักษา  
จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่    วัสดุอุปกรณ์   การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งาน
เลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล งาน
ประสานงานหน่วยงานอื่น งานประชาสัมพันธ์งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทาง
ราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ งาน
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานรัฐพิธี ราชพิธี งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้
กอง หรือหน่วยงานในสังกัดทราบ  งานรักษาความสะอาด    และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 3.  กองช่าง  ให้มีผู้อ านวยการกอง  (นักบริหารงานช่าง  ระดับกลาง)  เป็นผู้บังคับบัญชาและ 
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองช่างรับผิดชอบ  งานธุรการ งานวิศวกรรม งานสาธารณูปโภค งานจัด
สถานที่และการไฟฟูาสาธารณะการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ    การตรวจสอบ    การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  
งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  
การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน   ควบคุม   เก็บรักษา   การ
เบิกจ่ายวัสดุ   อุปกรณ์   อะไหล่    น้ ามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายและแบ่ง
หน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น 2 ฝุาย  1  งาน ดังนี้ 
 3.1  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง   ให้มีหัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง 
ระดับต้น)  เป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่
ผู้อ านวยการกองช่าง  และรับผิดชอบก ากับ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติงานฝุายแบบแผนและก่อสร้าง โดยแบ่ง
งานภายในออกเป็น  4งาน  ดังนี้      
    3.1.1  งานวิศวกรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ   ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม    งาน
วางแผนโครงการ และการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม   งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงาน
ทางด้านวิศวกรรม  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม    งาน
ออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม    งานออกแบบรายการรายละเอียดเพื่อค านวณ     ออกแบบ
ก าหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม      งานศึกษาวิเคราะห์       วิจัยทางด้านวิศวกรรม  งานประมาณราคา
ค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม   งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  งานออกแบบ  เขียนแบบทางด้าน
สถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์      งานวางโครงการจัดท าผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม   
มัณฑนศิลป์  งานให้ค าปรึกษาแนะน าด้านสถาปัตยกรรม   มัณฑนศิลป์    งานตรวจสอบแบบแปลนการขอ
อนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย   งานควบคุมการก่อสร้างสถาปัตยกรรม    งานออกรายการ
ทางสถาปัตยกรรม     งานส ารวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิเคราะห์  วิจัย ทางด้าน
สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม   มัณฑนศิลป์   งาน
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ให้บริการด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ   งานวิเคราะห์ วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
งานจัดท าผังเมืองรวม  งานจัดท าผังเมืองเฉพาะ งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมแนวเขตถนน   
ทางสาธารณะและท่ีดินสาธารณประโยชน์    งานส ารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง  งานอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ า งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง   งานให้ค าปรึกษาทางด้านผังเมือง  งานให้
ค าปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม  งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม  งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง  งาน
เวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน   งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   3.1.2  งานสถาปัตยกรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ ค านวณร่างแบบ  ออกแบบ  เขียนแบบ  
และประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างและตกแต่งอาคารสถานที่  และการผังเมือง  ควบคุม   ตรวจสอบ  
แนะน า   แก้ไข  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแบบที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ควบคุมการก่อสร้างและตกแต่ง
อาคารให้ถูกต้องตามแบบและหลักสถาปัตยกรรมไทยหรือสากล และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
   3.1.3  งานผังเมือง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการร่าง  เขียนแบบแปลน  แผนผัง  
ส าหรับการวางผังเมือง  ด าเนินการส ารวจ  รวบรวม  ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ  ทางวิศวกรรม  
เศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่และชุมชนในบริเวณเขตส ารวจเพ่ือการวางผังเมือง  รวมทั้ง
ศึกษาส ารวจโครงการและนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค  เพ่ือประมวลเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการวิเคราะห์วิจัย   และเพ่ือใช้ในการจัดท าวางผังเมืองหรือเพ่ือการแก้ไขปูองกันปัญหา
ต่าง ๆ  ทางด้านการเมือง เป็นต้น    
   3.1.4  งานช่างสุขาภิบาล  มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการวางโครงการ           
การรวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบและค านวณด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล  การควบคุม  
การก่อสร้าง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  และติดตามผลวิจัยทางด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล  ควบคุม  การวางระบบ  
ปรับปรุงระบบระบายน้ า  ก าจัดน้ าเสียและจัดการสิ่งแวดล้อมท่ัวไปรวมถึงเหตุร าคาญอ่ืน ๆ  ซึ่งจะท าให้สภาวะ
แวดล้อมในเขตเทศบาลเป็นพิษ  การประเมินราคาตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิกจ่ายให้บริการตรวจสอบและเป็นที่
ปรึกษาของเทศบาลในระบบงานช่างสุขาภิบาลและการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงาน  ซึ่งต าแหน่งต่าง ๆ  
เหล่านี้มีลักษณะขนาดหรืออยู่ในประเภทตามที่ก าหนดไว้ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมและปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานช่างสุขาภิบาล  ซึ่ง
จ าเป็นต้องให้ผู้มีความรู้ความช านาญในวิชาช่างสุขาภิบาล  วิชาการทางวิศวกรรมสุขาภิบาลหรือประกอบอาชีพ
วิศวกรรม  ควบคุมสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล มีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ
เบื้องต้นแก่ผู้อ านวยการกองช่าง  
 3.2  ฝ่ายการโยธา  ให้มีหัวหน้าฝุายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา 
และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้ องต้นแก่ผู้อ านวยการกองช่าง  และ
รับผิดชอบก ากับ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติงานฝุายการโยธาและงานศูนย์เครื่องจักรกล โดยแบ่งงานภายใน
ออกเป็น  6งาน  ดังนี้  
   3.2.1  งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน 
สะพาน ทางเท้า  เขื่อน  และสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุงรักษา
อาคาร ถนน  สะพาน  เขื่อน ทางเท้า ฯลฯ งานควบคุมอาคาร สถานที่ งานปรับปรุงแก้ไขและปูองกัน
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  งานควบคุมพัสดุ  งานด้าน
โยธา  งานประมาณราคา  งานซ่อมบ ารุงรักษา งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   3.2.2  งานสวนสาธารณะ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานมจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เช่น  
สวนสาธารณะ  สวนสัตว์   สวนหย่อม ฯลฯ   งานควบคุมดูแล   บ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ    งาน
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ดูแล   บ ารุงรักษาต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานจัดท า ดูแลรักษาเรือนเพาะช าและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ   งาน
ประดับ  ตกแต่งสถานที่อาคารเก่ียวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
    3.2.3  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดอาคาร 
สถานที่ ในการจัดการงานต่าง ๆ อ านวยความสะดวกในการให้บริการอาคาร สถานที่  งานติดตั้ง บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ ไฟฟูาอาคาร สถานที่ต่างๆ  งานประดับ  ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้ไฟฟูา  
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
   3.2.4  งานควบคุมและตรวจสอบบ าบัดน้ าเสีย  มีหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ
และค านวณด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล  การควบคุม  การก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล  การค้นคว้า  การ
วิเคราะห์  วิจัย  ทดสอบ  หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรม
สุขาภิบาล  ให้การปรึกษาแนะน าหรือควบคุมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล  การ
ควบคุมระบบการระบายน้ าและการก าจัดน้ าเสียของเทศบาล  และโรงงานในเขตเทศบาล  การปูองกันสภาวะ
แวดล้อมเป็นพิเศษ  ตลอดจนเข้าร่วมควบคุมอาคารสถานที่และการปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมทั่ วไป  และเหตุ
ร าคาญอ่ืน ๆ ซึ่งจะท าให้สภาวะแวดล้อมในเขตเทศบาลเป็นพิษ  ซึ่งงานดังกล่าวข้างต้นนี้ต้องมีลักษณะ  ขนาด  
หรืออยู่ในประเภทตามที่ก าหนดไว้ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
วิศวกรรม  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งต าแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้มีลักษณะจ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความ
ช านาญในวิชาการวิศวกรรมสุขาภิบาลหรือประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล 
 3.2.5  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉัยปัญหาทางวิชาการสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมก าหนดนโยบายวางแผน
งานและด าเนินงานวิชาการสุขาภิบาลตามแผน วัดและประเมินผลการด าเนินงานสุขาภิบาล  การจัดการของ
เสียและสิ่งปฏิกูลอย่างระบบเบ็ดเสร็จ  ในด้านการรวบรวม  การขนส่ง  การแปรสภาพวัสดุเหลือใช้และการ
ก าจัด ก าหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศ ควบคุมติดตามผลและประเมินผลงานสุขาภิบาล และงาน
วิชาการสุขาภิบาล ศึกษาค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการสุขาภิบาล จัดสอน สอน และอบรม ด้านการสุขาภิบาล 
จัดการประชุมและด าเนินการด้านเผยแพร่กิจการทางวิชาการสุขาภิบาล ให้ค าปรึกษา   ข้อเสนอแนะและแนะ
แนวทางวิชาการสุขาภิบาล ก าหนด จรรโลง และสร้างมาตรฐานงานสุขาภิบาล อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล 
งานวิชาการควบคุมโรคเพ่ือประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุข  ของชุมชนและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง   
 3.2.6  งานถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
  มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การก ากับดูแลโรงงานจ าพวกที่ 1 การ
ก ากับดูแลและการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 และการตรวจสอบกรณีโรงงานก่อเหตุ
เดือดร้อน  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535  ให้แก่เทศบาล พ.ศ. 2552 
 3.3  งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานสารบรรณของกองช่าง   งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและ
งานสารสนเทศ   งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่    วัสดุอุปกรณ์   การติดต่อและอ านวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล งานสา
ธารณกุศลของเทศบาล งานประสานงานหน่วยงานอ่ืน  งานประชาสัมพันธ์   งานการตรวจสอบแสดงรายการ
เกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา
และผู้ท าคุณประโยชน์      งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ ง งานรัฐพิธี ราชพิธี งานจัดท าค าสั่งและประกาศของ
เทศบาล    งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้กอง หรือหน่วยงานในสังกัดทราบ  งานรักษาความสะอาด  งานการซื้อ
และการจ้าง งานการซ่อมและบ ารุงรักษา  งานการจัดท าทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินอ่ืนๆ  งานการตรวจสอบ
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การรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ งานการจ าหน่ายพัสดุ งานอ่ืนที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ งานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย    

 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ให้มีผู้อ านวยการกองสาธารสุข(นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงานธุรการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพ งานปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน  การส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัย   การปูองกันโรคติดต่อ   งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอ่ืน  ๆ  เกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและ
งานทันตกรรมสาธารณสุข   และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย และแบ่งหน่วยงานภายในส่ว น
ราชการออกเป็น 2 ฝุาย 1 งานดังนี้ 

 4.1  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  ให้มีหัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และรับผิดชอบวางแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข และ ก ากับ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติงานฝุายบริหารงาน
สาธารณสุข  โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  4  งาน  ดังนี้     

 4.1.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุมด้าน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม   งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  งานปูองกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ  งานสุขาภิบาลโรงงาน  
งานชีวอนามัย   งานฌาปนกิจ    ก าหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศ ควบคุมติดตามผลและประเมินผล
งานสุขาภิบาล และงานวิชาการสุขาภิบาล ศึกษาค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการสุขาภิบาล จัดสอน สอน และอบรม 
ด้านการสุขาภิบาล จัดการประชุมและด าเนินการด้านเผยแพร่กิจการทางวิชาการสุขาภิบาล ให้ค าปรึกษา   
ข้อเสนอแนะและแนะแนวทางวิชาการสุขาภิบาล ก าหนด จรรโลง และสร้างมาตรฐานงานสุขาภิบาล อาจ
ปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการควบคุมโรคเพ่ือประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุข  ของ
ชุมชนและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
  4.1.2  งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่รับผิดชอบงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่
ต่าง ๆ เช่น  ถนน ซอย ตรอก  ล ารางสาธารณะ  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  งานขนถ่ายขยะมูลฝอย  สิ่ง
ปฏิกูลและงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  4.1.3  งานควบคุมก ากับน้ าเสีย  มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดการน้ า
เสียจากโรงงาน  ตลาดสด อาคารขนาดใหญ่ และครัวเรือน  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ดูแลรักษาความสะอาดคลองระบายน้ าในชุมชน แหล่งน้ าตามธรรมชาติ และก าจัดวัชพืช  ส่งเสริมสนับสนุน
ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านพลังงาน และ สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
 4.1.4  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  มีหน้าที่รับผิดชอบจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ  จัดท าแผนพัฒนากองทุนฯ  จัดท าฎีกา การคีย์ข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต  ให้ค าแนะน า     
แก่กลุ่ม องค์กร  ชุมชน ในการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน  สรุปผลการด าเนินงานของ
กองทุนฯ  และรายงานการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้ผู้บริหาร และ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 8  ทราบทุกไตรมาส 

 4.2  ฝ่ายบริการสาธารณสุข  ให้มีหัวหน้าฝุายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข 
ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่
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ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และรับผิดชอบงานเผยแพร่และฝึกอบรม และก ากับ  ควบคุม  
ดูแล  การปฏิบัติงานฝุายบริการสาธารณสุข  โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  5งาน  ดังนี้ 

    4.2.1  งานเผยแพร่และฝึกอบรม  มีหน้าที่รับผิดชอบงานเผยแพร่และฝึกอบรม ก ากับ 
ควบคุม ดูแล ข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุข ศึกษาค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการสุขาภิบาล จัดการประชุมและ
ด าเนินการด้านเผยแพร่กิจการทางวิชาการสุขาภิบาล 
    4.2.2  งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสุขศึกษา  งานอนามัยโรงเรียน
งานอนามัยแม่และเด็ก  งานวางแผนครอบครัว  งานสาธารณสุขมูลฐาน  งานโภชนาการ  งานสุขภาพจิต  งาน
ปูองกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค   งานปูองกันการติดยาและสารเสพติด  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

  4.2.3 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปูองกัน          
และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค  งานควบคุมแมลงและพาหะน าโรค  งานควบคุมปูองกันโรคติดต่อ    งานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   4.2.4  งานสัตวแพทย์  มีหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์  งาน
ควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์ปุาที่น ามาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ งานระวังและ
รับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์   งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่า
สัตว์  งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  งานปูองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุร าคาญจากสัตว์  งานรายงาน
ข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4.2.5  งานศูนย์ดูแลเด็ก  ผู้สูงอายุและคนพิการ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์ดูแล  จัดท าแผนพัฒนาศูนย์  ส ารวจข้อมูลเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน  ด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการ   ออกเยี่ยมบ้าน  ให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  
สรุปผลรายงานการบริหารจัดการศูนย์ดูแลให้ผู้บริหารทราบ     
 4.3  งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงาน
ข้อมูลข่าวสารทั่วไปและงานสารสนเทศ   งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่    วัสดุอุปกรณ์   
การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการ  งานประชุมสภาเทศบาล ผู้บริหาร และ
พนักงานเทศบาล  งานสาธารณกุศลของเทศบาล งานประสานงานหน่วยงานอื่น  งานประชาสัมพันธ์   งานการ
ตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานรัฐพิธี ราชพิธี งานจัดท าค าสั่งและ
ประกาศของเทศบาล    งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้กอง หรือหน่วยงานในสังกัดทราบ  งานรักษาความสะอาด  
งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและบ ารุงรักษา งานการจัดท าทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินอ่ืนๆ งานการ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  งานการจ าหน่ายพัสดุ  งานอ่ืนที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย     
 5.  กองวิชาการและแผนงาน  ให้มีผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  (นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับต้น)  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองวิชาการและแผนงาน   มีหน้าที่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งมีลักษณะเพ่ือประกอบการก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือโครงการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนและโครงการต่างๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารและการหรือความมั่นคงของประเทศ   ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบาย
แผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  งาน
บริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ งานติดตามประเมินผล  งานแผนและงบประมาณ งานนิติการ  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น 2  ฝุาย  1 งาน ดังนี้ 
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 5.1  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ให้มีหัวหน้าฝุายแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่
ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  และรับผิดชอบก ากับ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติงานฝุายแผนและ
งบประมาณ  โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  3งาน  ดังนี้ 
  5.1.1  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานรวบรวมวิเคราะห์และ
ให้บริการข้อมูลสถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ งานจัดเตรียม
เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง    งานวิเคราะห์
และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก งาน
วิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต  งานประสานกับหน่วยงานในเทศบาลและ
หน่วยงานอ่ืนที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา  
การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน  งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปี
ให้หน่วยงานต่าง  ๆ  ทราบ  งานศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาการบริการของเทศบาล  แนะน าแนวทางการ
แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ งานก าหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล งานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล  
งานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายราชการ  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 5.1.2  งานจัดท างบประมาณ  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม(ถ้ามี) งานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งานจัดท าและ
เรียบเรียงการจัดท าแผนพัฒนา    การก าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจ าปี  งาน
วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 5.1.3  งานติดตามและประเมินผลแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา           
เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้น
ประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
 5.2  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  ให้มีหัวหน้าฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ   
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความ
รับผิดชอบเบื้องต้นแก่ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  และรับผิดชอบก ากับ  ควบคุม  ดูแล    
การปฏิบัติงานฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ  โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  3งาน  ดังนี้  
  5.2.1  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานให้บริการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร  เว็บไซต์ งานโสตทัศนูปกรณ์    งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล งานการตรวจประเมินจาก 
หน่วยงานอื่น งานรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือข้อปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือ
เสนอแนะฝุายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและ
สัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ   หรืองานที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย     
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  5.2.2  งานส่งเสริมการท่องเที่ยวมีหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมเผยแพร่การท่องเที่ยวของเทศบาล  การควบคุมบริการท่องเที่ยว  และจัด
ระเบียบธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งของเทศบาล และหน่วยงานอ่ืน การต้อนรับ  อ านวยความสะดวก  จัดบริการน า
เที่ยว  ด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยว  ให้ค าแนะน าความรู้ เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวภายในจังหวัด เทศบาล  ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  5.2.3  งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่นมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมสู่สาธารณชนและสื่อต่างๆปิดประกาศประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่บันทึกภาพกิจกรรม 
จัดรายการเสียงไร้สายและรายการวิทยุจัดท าวีดีทัศน์แสดงผลงานความก้าวหน้าของเทศบาล 
จัดท าแผ่นพับแนะน าเทศบาล  วารสารและรายงานกิจการประจ าปีจัดท าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
จัดบอร์ดภาพกิจกรรม/วันส าคัญบริการประชาชนที่มาขอรับบริการดูกล้องวงจรปิดของเทศบาลในส่วนที่
รับผิดชอบให้ค าแนะน าติดต่อ – สอบถามกับผู้มาติดต่อราชการ 

 5.3  งานธุรการมีหน้าที่รับผิดชอบ  งานสารบรรณของกองการศึกษา งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป
และงานสารสนเทศ   งานดูแลรักษา   จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่   วัสดุอุปกรณ์   การติดต่อและ
อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการ  งานประชุมสภาเทศบาล ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล  
งานสาธารณกุศลของเทศบาล งานประสานงานหน่วยงานอ่ืน  งานประชาสัมพันธ์   งานการตรวจสอบแสดง
รายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานรัฐพิธี ราชพิธี งานจัดท าค าสั่ง
และประกาศของเทศบาล งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้กอง หรือหน่วยงานในสังกัดทราบ  งานรักษาความ
สะอาด งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและบ ารุงรักษา  งานการจัดท าทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินอ่ืนๆ  
งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  งานการจ าหน่ายพัสดุ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 5.4.  งานนิติการ  ให้มีนิติกรรับผิดชอบเรื่องทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อ
กฎหมาย  ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง    งานจัดท า
นิติกรรมสัญญาต่างๆ    รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย   งานสอบสวน  
ตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและงานรับเรื่องราวร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  งาน
สอบสวนและเปรียบเทียบการกระท าที่ละเมิดเทศบัญญัติ งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เรื่องงบประมาณประจ าปี  
และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
 6.  กองการศึกษา  ให้มีผู้อ านวยการกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง) เป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
และพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  เช่น   การจัดการศึกษาปฐมวัย   อนุบาลศึกษา   ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา  โดย
ให้มีงานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่ งานแผนและงบประมาณ งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน งาน
ศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริม
อาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา  งานส่งเสริมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม   งานกีฬาและนันทนาการ   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษา
นอกโรงเรียนและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย และแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น   
2  ฝุาย1  โรงเรียน      2  ศูนย์พัฒนาเด็ก  1 งาน   ดังนี้ 
 6.1  ฝ่ายบริหารการศึกษา  ให้มีหัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ
ต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  และรับผิดชอบงานโรงเรียน  งานกิจการนักเรียน  งานส่งเสริมคุณภาพและ
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มาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  และก ากับ  ควบคุม  ดูแล  การ
ปฏิบัติงานฝุายบริหารการศึกษา  โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  7งาน  ดังนี้  
  6.1.1  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู 
เทศบาล  ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ  งานการ
สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  งานปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี งานแผนอัตราก าลังพนักงาน
เทศบาล งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง  งานพัฒนาบุคลากร  เช่น การฝึกอบรมสัมมนา 
การศึกษาดูงาน  การศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  พนักงานและลูกจ้าง  
การให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง   งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์  งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอ่ืนๆ 
ของกองการศึกษา   และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.1.2  งานงบประมาณ  มีอ านาจหน้าที่ รวบรวมรายละเอียด  และการด าเนินงาน
เกี่ยวกับงบประมาณของกองการศึกษาการบริหารและควบคุมงบประมาณกองการศึกษา 
งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น วางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายและซึ่งทดแทนตัวเงินการตรวจสอบหลักฐาน
ใบส าคัญคู่จ่ายเงินประเภททั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชี ท ารายงานบัญชี 
งานจัดซื้อ จัดจ้าง เงินจัดสรร เงินอุดหนุนทุกประเภท เงินโครงการถ่ายโอนภารกิจ โครงการอาหารเสริม (นม) 
และโครงการอาหารกลางวันการท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือน พนักงานครูเทศบาลตามแบบและวิธีการตามแบบที่
ส านักงบประมาณก าหนด เช่น จัดท าแผนสรุปยอดเงิน งบประมาณอัตราเงินเดือนที่ขอถือจ่ายประจ าปี การ
จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนเพิ่มระหว่างปี หรือเงินเพ่ิมทุกกรณี การสรุปยอดจ าหน่ายอัตราเงินเดือน 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  การจัดท าสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  การ
จัดท าสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจ าปีการเบิกจ่ายเงินทุกระบบวางฏีกาเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
และเงินสวัสดิการต่างๆรวบรวมหลักฐานวางฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือน พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล 
พนักงานจ้าง และเงินสวัสดิการต่างๆ ส่งกองคลัง 
  6.1.3 งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดท า 
แผนปฏิบัติงานงานจัดท าแผนอัตราก าลัง ตลอดจนจัดท าแผนพัฒนาต่างๆ ของกองการศึกษางานควบคุมดูแล
และตรวจสอบการจัดท าแผนพัฒนาของสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลงานเสนอแผนและโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติด าเนินการ งานงบประมาณ  งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่าย และสิ่ง
แทนตัวเงิน การตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงินทั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชีท ารายการ
บัญชีงานรวบรวมรายละเอียดและด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของกอง เช่นการรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ   ในการจัดท างบประมาณการท าหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายงานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของกองงานเกี่ยวกับการท าบัญชีเงินเดือนพนักงานครู
เทศบาลตามแบบและวิธีการ ที่ส านักงบประมาณก าหนด    เช่น จัดท าแผนสรุปยอดเงินงบประมาณ อัตรา
เงินเดือนที่ขอจ่ายประจ าปี การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือน   การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น ตามมติ
คณะรัฐมนตรี การจัดสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล    การจัดท าสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจ าปี ซึ่ง
แสดงจ านวนโรงเรียน ห้องเรียน  และครูและงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  6.1.4  งานการศึกษาปฐมวัย   มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา (อายุระหว่าง  3-5 ปี)  ให้มีความรู้ความประพฤติและความพร้อม 
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  เตรียมความพร้อม และพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
 และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย  พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาระดับที่สูงขึ้น หรืออบรมเลี้ยงดูเด็ก 
ก่อนวัยประถมศึกษา (อายุระหว่าง 3 – 5 ปี) แทนบิดามารดาหรือ ผู้ปกครองของเด็ก และปฏิบัติงานอื่น 
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ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
  6.1.5  งานประกันคุณภาพการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ ควบคุมตรวจสอบ 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพเสนอเปูาหมาย แผนงาน/ โครงการ/  
กิจกรรมปฏิบัติงานด้านวิชาการและงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนางานวิชาการนิเทศและให้ค าปรึกษา 
แนะน าทางวิชาการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดท าสาระของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดท า 
กระบวนการเรียนรู้ แนวทางการจัดประสบการณ์ แผนการสอบ คู่มือครู การผลิต และการใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพัฒนาวิชาการติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์การประเมิน 
คุณภาพ การจัดการศึกษา ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  และหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.1.6  งานนิเทศการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ควบคุมตรวจสอบคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบการประกันคุณภาพเสนอเปูาหมาย แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการและงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนางานวิชาการนิเทศและให้ค าปรึกษา แนะ 
น าทางวิชาการ 
 6.1.7  งานวิชาการ  มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าสาระของ 
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดท ากระบวนการเรียนรู้ แนวทางการจัดประสบการณ์ แผนการสอน 
คู่มือครู การผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและ 
มาตรฐานที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิชาการ 
 ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 6.2  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ให้มีหัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม(นักบริหารการศึกษา ระดับ 6) เป็นผู้บังคับบัญชา และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่
และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่ผู้อ านวยการกองการศึกษา  และรับผิดชอบก ากับ  ควบคุม  ดูแล  การ
ปฏิบัติงานฝุายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยแบ่งงานภายในออกเป็น  9  งาน  ดังนี้ 
 6.2.1  งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกีฬาและนันทนาการงาน
ก าหนดแผน และจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพของเด็กเยาวชน และ
ประชาชนงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนงานจัด
ฝึกอบรมด้านการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือพัฒนาพ้ืนฐานการกีฬาและส่งเสริมความเป็นเลิศแก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไปการจัดตั้งศูนย์สนามกีฬา ชมรม และชุมนุมกีฬา และส่งเสริมการกีฬาประเภท
ต่างๆ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนงานดูแล บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬาอุปกรณ์การกีฬา และศูนย์
เยาวชนการให้บริการ และขออนุญาตใช้สนามกีฬาอุปกรณ์การกีฬา และการอ่ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน
วิทยาศาสตร์การกีฬางานวิทยาศาสตร์ การกีฬาและงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.2.2  งานกิจการศาสนา  มีหน้าที่รับผิดชอบงานส่งเสริมศาสนา  ด าเนินกิจกรรมทาง
ศาสนา  ส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรม  ประชาสัมพันธ์ด้านศาสนา  การส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรม  และ
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.2.3  งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบงานประเพณีท้องถิ่น  
งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น  งานส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  งานอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  งานติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน  งานประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย    
 6.2.4  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศูนย์เยาวชน  การ
จัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ  แก่เยาวชนที่เป็นสมาชิกศูนย์เยาวชน  เพ่ือให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อัน
ได้แก่  ด้านพลศึกษา  เช่น การสอบ  การฝึกซ้อม  เล่น  แข่งขันกีฬาประเภทต่าง    ทั้ ง กี ฬ า ในร่ มและ



๓๓ 

กลางแจ้ง  ด้านศิลป์ เช่น  การสอนหัตถศึกษา  การเย็บปักถักร้อย  ประดิษฐ์ของช าร่วย  ด้านนาฎศิลป์ เช่น 
การฝึกสอนและซ้อมนาฎศิลป์  ด้านห้องสมุด  ด้านคหกรรมศาสตร์  เช่น  โภชนาการ  การจัดกิจกรรมพิเศษ  
เช่น  การจัดทัศนศึกษา  ค่ายพักแรม และการจัดสนามเด็กเล่น  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง   
 6.2.5  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  มีหน้าที่รับผิดชอบส ารวจรวบรวม
ข้อมูลสถิติต่าง ๆ  เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน  งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่และวิทยาลัยชุมชน  หรือ
การศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ  งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่  
งานควบคุมตรวจสอบ  ติดตามผล  การวัดผลและประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่  รณรงค์เพ่ือการเรียนรู้และ
จัดท าหนังสือเผยแพร่ข่าวสาร  จัดอบรมผู้ปกครอง ดูแลแนะน าให้การศึกษา  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 6.2.6  งานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  มีอ านาจหน้าที่ จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ การ
ถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของ
ประชาชนในชุมชนเป็นศูนย์รวมของข้อมูล เช่น ข้อมูล จปฐ. กชช.  2 ค.แหล่งน้ า กลุ่มอาชีพ ฯลฯ รวมทั้ง
ข่าวสาร สาระความรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เท่าทันสถานการณ์โลกรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ของ
ปราชญ์ชาวบ้าน องค์ความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจายในชุมชน และจัดการให้เป็นหมวดหมู่ มีความชัดเจนเป็น
รูปธรรม ที่ประชาชนสามารถเข้าไปสืบค้นศึกษาและ เรียนรู้ได้ทุกเวลาเป็นศูนย์กลางในการจัดการความรู้ ที่
ด าเนินการโดยประชาชนและเพ่ือประชาชนเป็นศูนย์ประสานและบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วน ภาค
ประชาชน ได้แก่ ผู้น า กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาภาครัฐเป็นสถานที่แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน  เป็นสถานที่ที่มีโครงสร้างเป็นอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ก็ได้ ที่มีองค์ความรู้ 
สามารถให้การเรียนรู้แก่ประชาชนที่ต้องการความรู้ สามารถเข้าถึงได้ 
 6.2.7  งานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชมีอ านาจหน้าที่  มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนา 
ต่อยอดจากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมในพ้ืนที่ ซึ่งมีความพร้อมด้านสถานที่ องค์ความรู้และการบริหารจัดการ และ
มีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาให้เป็น“ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช”ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่มีการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวข้องกับ
จังหวัด และความรู้ในท้องถิ่นด้าน “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” (Intangible Cultural Heritage) ไว้แล้ว 
และเปิดพ้ืนที่ให้กับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอด การจัดแสดงผลงาน เพ่ือการอนุรักษ์ สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม  รวมทั้ งมีการบริหารจัดการความรู้ 
คลังข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  การจัดนิทรรศการในรูปแบบสื่อผสม การสาธิตการฝึกอบรม 
และการแสดง ซึ่งเป็นการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และการบูรณาการการท างานร่วมกับภาคี
เครือข่ายในพ้ืนที่ เช่น ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด สถานศึกษา 
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านฯลฯ 
 6.2.8  งานศูนย์ดิจิทัลชุมชน  มีอ านาจหน้าที่ในการสร้างโอกาสร่วมกับชุมชนผ่าน
เครื่องมือ ICT โดยใช้สถานที่ใดๆ ก็ได้ที่เป็นศูนย์รวม หรือที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน ให้ชุมชนใช้เป็นแหล่ง
ศึกษาและเรียนรู้ตามอัธยาศัย ที่ให้บริการประชาชนทุกอาชีพ และทุกเพศวัย  ตลอดจนใช้เป็นแหล่งสนับสนุน
อาชีพ สร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้า  สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน เพ่ือเปิดโอกาสในการสร้างรายได้  
และขยายการบริการภาครัฐไปสู่ชุมชนอย่างทั่วไปถึงและเท่าเทียมกัน 
 6.2.9  งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ ศึกษา 
วิเคราะห์เสนอแนะ เกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติงานการให้บริการ และการใช้บริการ
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ห้องสมุดพิจารณาในการใช้วิธีการและเทคนิคใหม่ทางด้านบรรณารักษ์  ให้การฝึกอบรมปฏิบัติงานห้องสมุด
ด าเนินการ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษาวิจัยต่างๆ ทางด้านบรรณารักษ์
งานการวิเคราะหฺ์และจัดหมวดหมู่หนังสืองานให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ห้องสมุดการท า
บรรณานุกรม หรือการจัดท าคู่มือต่างๆ เพ่ือใช้ในการค้นคว้าหนังสือในห้องสมุดงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริการสืบค้นข้อมูล Online ทาง Internet จัดโครงการทางด้านการส่งเสริมการอ่าน บรรณารักษ์และงาน
บริหารห้องสมุด 
 6.3  โรงเรียนเทศบาลอากาศอ านวย (ชุมชนอุปถัมภ์)  มีผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้บังคับบัญชา  
มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับ  อนุบาล 1  (อายุ 4 ปี)   อนุบาล 2 (อายุ 
5 ปี) และอนุบาล 3 (อายุ 6 ปี)   งานธุรการ  การเงินและพัสดุ  งานบุคลากร  งานวิชาการ  งานการสอน 
งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานความสัมพันธ์กับชุมชน งานตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน งานดูแล จัดเตรียม และให้บริการวัสดุอุปกรณ์ 
คู่มือครู สื่อการเรียนการสอน งานจัดตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสาร
ต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียน งานส่งเสริม
สุขอนามัยในโรงเรียน งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็ก
และชุมชน และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  มีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
ก่อนวัยประถมศึกษา(อายุระหว่าง  3-5 ปี) ให้มีความรู้ความประพฤติและความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจ  
 อารมณ์ เตรียมความพร้อมและพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสม 
ตามวัย พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาระดับที่สูงขึ้น หรืออบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา(อายุระหว่าง 
3 – 5 ปี)  แทนบดิามารดาหรือ ผู้ปกครองของเด็ก และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชา 
มอบหมาย  
 6.5  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง  มีหัวหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง  
เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัย
ประถมศึกษา (อายุระหว่าง  3-5 ปี)  ให้มีความรู้ความประพฤติและความพร้อมทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
เตรียมความ 
พร้อม และพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย  พร้อมที่จะ 
เข้ารับการศึกษาระดับที่สูงขึ้น หรืออบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา (อายุระหว่าง 3 – 5 ปี) แทนบิดา 
มารดาหรือ ผู้ปกครองของเด็ก และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 6.6  งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานสารบรรณของกองการศึกษา งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและ
งานสารสนเทศ   งานดูแลรักษา   จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่   วัสดุอุปกรณ์   การติดต่อและอ านวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการ  งานประชุมสภาเทศบาล ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล  งานสา
ธารณกุศลของเทศบาล งานประสานงานหน่วยงานอ่ืน  งานประชาสัมพันธ์   งานการตรวจสอบแสดงรายการ
เกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานรัฐพิธี ราชพิธี งานจัดท าค าสั่งและ
ประกาศของเทศบาล งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้กอง หรือหน่วยงานในสังกัดทราบ  งานรักษาความสะอาด 
งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและบ ารุงรักษา  งานการจัดท าทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินอ่ืนๆ  งานการ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  งานการจ าหน่ายพัสดุ  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย       
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 7.  กองสวัสดิการสังคม  ให้มีผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน   การพัฒนาชุมชน งานจัดท าแผนพัฒนา
ชุมชน  งานการมีส่วนร่วม   การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด   การจัดให้มีและสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์เด็กเยาวชน   และงานสาธารณะ   การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ
สังคม  และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น 1 ฝุาย  1 งาน ดังนี้ 
  7.1  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  ให้มีหัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
ระดับต้น)เป็นผู้บังคับบัญชา  และมีหน้าที่ช่วยเหลือกลั่นกรองงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นแก่
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและรับผิดชอบก ากับ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติงานฝุายสังคมสงเคราะห์  โดยแบ่ง
งานภายในออกเป็น  7งาน  ดังนี้ 
   7.1.1  งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
เพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน    
งานจัดระเบียบชุมชนงานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐาน ไปบริการแก่
ชุมชนงานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชนงานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคม  วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาลงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
  7.1.2  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่รับผิดชอบงานสงเคราะห์ประชาชน
ผู้ทุกข์ยากขาดแคลน  ไร้ที่พ่ึงงานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  งานสงเคราะห์คนชราคนพิการผู้ปุวยเอดส์
และทุพพลภาพงานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการด าเนินชีวิตในครอบครัว  
งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชนงานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภทงานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
การสังคมสงเคราะห์งานให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับและงานอ่ืนที่เกี่ ยวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  7.1.3  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆงานสงเคราะห์เด็กก าพร้า อนาถา ไร้ที่พ่ึง เร่ร่อนจรจัด
ถูกทอดทิ้งงานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกายสมอง และปัญญางานให้ความช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯงานส่งเสริม
สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่องดูแลและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัยงาน
ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนงานให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
  7.1.4  งานส่งเสริมอาชีพชุมชน  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับงานจัดท าโครงการช่วยเหลือใน
ด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มอาชีพงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนารูปแบบ 
วิธีการ และระบบงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนงานด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
งานเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและรายได้ของประชาชนงานฝึกอบรมและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  7.1.5. งานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีหน้าที่ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รับผิดชอบส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการบริหารงานของเทศบาลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  7.1.6  งานคนพิการ  และผู้สูงอายุ 
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   งานคนพิการ  มีอ านาจหน้าที่ จัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกในหน่วยงาน
ให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะ ส่งเสริมฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์  ส่งเสริมด้านอาชีพเพ่ือให้พ่ึงพาตนเองได้ ด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม ตลอดจนการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม 
   งานผู้สูงอายุ  มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จัดสวัสดิการด้าน
รายได้พ้ืนฐานที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพ ให้ความรู้ทักษะด้านอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
  7.1.7  งานส่งเสริมและพัฒนาสตรี  มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและการ
พัฒนาสตรี การพัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มสตรี ภาคีเครือข่าย 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสตรีในกิจกรรมต่าง ๆ 
 7.2. งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่อง
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  งานด้านการประชาสัมพันธ์และอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน   งานรวบรวมข้อมูลและจัดท าแผน   รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แผนการติดตามและการรายงาน งานการซื้อและการจ้าง   งานการซ่อมและบ ารุงรักษา  งานการจัดท า
ทะเบียนพัสดุงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  งานการจ าหน่ายพัสดุ   และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 8.  หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ความ 

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี  ทะเบียน  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน  
งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท  งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน   งานตรวจสอบการ
เก็บรักษาหลักฐานการเงิน  การบัญชี  การจัดเก็บรายได้  งานตรวจสอบพัสดุและเก็บรักษา  งานตรวจสอบ
ทรัพย์สินของเทศบาล  งานตรวจสอบการท าประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล   และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลอากาศอ านวยดังกล่าว  เทศบาลต าบลอากาศอ านวยมี   
ภารกิจอ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายในอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  ประกอบ
กับหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2563  โดยให้ก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ ดังนี้ 

8.1 โครงสร้างส่วนราชการ  
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 
พ.ศ. 2561 – 2563 (เดิม)  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 
พ.ศ. 2564 – 2566 (ใหม่)  

หมายเหตุ 

ก.ส่วนราชการ 
(1)  ส านักปลัดเทศบาล 
 1) งานธุรการ 
 2) งานกิจการสภา 
 3) งานสารบรรณ 
1.1 ฝ่ายอ านวยการ 

1.1.1 งานเลขาผู้บริหาร 
1.1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.1.3 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1.1.4 งานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ฝ่ายปกครอง 
1.2.1 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว  
 ประชาชน 
1.2.2 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.2.3 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและ 
 ความมั่นคง  

ก.ส่วนราชการ 
(1)  ส านักปลัดเทศบาล 
 1 งานธุรการ 
 2 งานกิจการสภา 
 3 งานสารบรรณ 
1.1 ฝ่ายอ านวยการ 

1.1.1 งานเลขาผู้บริหาร 
1.1.2งานการเจ้าหน้าที ่
1.1.3งานบริหารงานทั่วไป 
 

1.2 ฝ่ายปกครอง 
1.2.1  งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว  
 ประชาชน 
1.2.2 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.2.3 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและ 
 ความมั่นคง 
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(2) กองคลัง 
 งานธุรการ 
 2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
     2.1.1  งานการเงินและบญัชี 
     2.1.2  งานพสัดุและทรัพยส์ิน 
2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้ 
     2.2.1  งานจดัเก็บและพฒันารายได้   
     2.2.2  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
     2.2.3  งานทะเบียนพาณชิย์ 
 
(3)  กองช่าง 
 งานธุรการ 
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
 3.1.1  งานวิศวกรรม 
     3.1.2 งานสถาปตัยกรรม 
 3.1.3  งานผังเมือง 
 3.1.4  งานช่างสุขาภบิาล 
 

1.2.4 งานสถานจีอดรถ รับ - ส่งผู้โดยสาร 
 
 

(2) กองคลัง 
 งานธุรการ 
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
     2.1.1  งานการเงินและบญัชี  
     2.1.2  งานพสัดุและทรัพยส์ิน 
2.1.3  งานงบประมาณและสถติิการคลัง  
2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้ 
     2.2.1  งานพฒันารายได้   
     2.2.2  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
     2.2.3  งานทะเบียนพาณชิย์ 
(3)  กองช่าง 
 งานธุรการ 
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
     3.1.1  งานวิศวกรรม 
     3.1.2 งานสถาปตัยกรรม 
 3.1.3  งานผังเมือง 
 3.1.4  งานช่างสุขาภบิาล 
 
 

 

3.2 ฝ่ายการโยธา 
     3.2.1  งานสาธารณูปโภค 
     3.2.2 งานจดัสถานที่และการไฟฟูาสาธารณะ 
     3.2.3 งานสวนสาธารณะ 
 3.2.4งานควบคุมและตรวจสอบบ าบัดน้ าเสีย 
 3.2.5  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
(4)  กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
 งานธุรการ 
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ 
 4.1.1  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
     4.1.2  งานรักษาความสะอาด 
 
 
4.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
     4.2.1  งานสัตวแพทย์  
     4.2,2  งานส่งเสริมสุขภาพ   
     4.2.3   งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 
 

3.2 ฝ่ายการโยธา 
     3.2.1  งานสาธารณูปโภค 
     3.2.2 งานจดัสถานที่และการไฟฟูาสาธารณะ 
     3.2.3 งานสวนสาธารณะ 
 3.2.4งานควบคุมและตรวจสอบบ าบัดน้ าเสีย 
 3.2.5 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 3.2.6 งานภารกิจถ่ายโอน ตาม พ.ร.บ.โรงงาน 
(4)  กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
 งานธุรการ 
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ 
     4.1.1  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
     4.1.2  งานรักษาความสะอาด 
 4.1.3  งานควบคุมก ากับน้ าเสยี 
 4.1.4  งานกองทนุหลักประกันสุขภาพ 
  4.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
     4.2.1 งานเผยแพร่และฝึกอบรม  
     4.2.2  งานส่งเสริมสุขภาพ   
     4.2.3  งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 4.1.4  งานสัตวแพทย ์
 4.1.5  งานศนูย์ดูแลเด็ก ผู้สงูอายุและคนพิการ 
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(5)  กองวิชาการและแผนงาน    
 งานธุรการ 
  
5.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
       5.1.1  งานแผนงานและงบประมาณ 
 
 
5.2 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
       5.2.1   งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
       5..2.2  งานนิติการ 
 
(6)  กองการศึกษา 
 งานธุรการ 
6.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา 
     6.1.1  งานการเจ้าหน้าที่ 
     6.1.2  งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 
     6.1.3  งานการศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 
 

(5)  กองวิชาการและแผนงาน   
 งานธุรการ 
 งานนิติการ 
5.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
       5.1.1  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 5.1.2   งานจดัท างบประมาณ 
 5.1.3   งานตดิตามและประเมนิผลแผน 
5.2 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
       5.2.1  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
       5.2.2  งานส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 
 5.2.3  งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถ่ิน 
(6)  กองการศึกษา 
 งานธุรการ  
6.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา 
     6.1.1  งานการเจ้าหน้าที ่
     6.1.2  งานงบประมาณ 
 6.1.3  งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 
 6.1.4  งานการศึกษาปฐมวยั 
 6.1.5  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 6.1.6  งานนิเทศการศึกษา 
 6.1.7  งานวชิาการ 
 

 
6.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ 
     วัฒนธรรม 
     6.2.1  งานกีฬาและนันทนาการ 
     6.2.2  งานกิจการศาสนา  
     6.2.3  งานส่งเสริม ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  
     6.2.4  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
     6..2.5  งานศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
 6.2.6.  งานการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
            ตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
6.3  โรงเรียนเทศบาลอากาศอ านวย  
(ชุมชนอุปถัมภ์) 
 6.3.1 งานธุรการและการเงิน 
 6.3.2 งานบุคลากร 
 6.3.3 งานความสัมพนัธ์กับชุมชน 
 6.3.4 งานวชิาการ 

 
  6.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ 
     วัฒนธรรม 
     6.2.1  งานกีฬาและนันทนาการ 
     6.2.2  งานกิจการศาสนา  
     6.2.3  งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
     6.2.4  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
     6.2.5  งานการศึกษานอกระบบและ   
                ตามอัธยาศัย 
 6.2.6  งานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
 6.2.7  งานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 
 6.2.8  งานศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
 6.2.9  งานห้องสมุด พิพิธภัณฑแ์ละเครือข่าย
  ทางการศึกษา  
6.3  โรงเรียนเทศบาลอากาศอ านวย  
(ชุมชนอุปถัมภ์) 
 6.3.1 งานธุรการและการเงิน 
 6.3.2 งานบุคลากร 
 6.3.3 งานความสัมพนัธ์กับชุมชน 
 6.3.4 งานวชิาการ 
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 6.3.5 งานกิจการนักเรียน 
 6.3.6 งานอาคารสถานที่และสิง่แวดล้อม 
6.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล    
      อากาศอ านวย 
 6.4.1 งานธุรการและการเงิน 
    6.4.2 งานบุคลากร 
 6.4.3 งานความสมัพันธ์กับชุมชน 
    6.4.4  งานวิชาการ 
    6.4.5 งานกิจการนักเรยีน 
     6.4.6  งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
    6.4.7 สายงานผูส้อน 
6.5 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง 
 6.5.1 งานธุรการและการเงิน 
    6.5.2 งานบุคลากร 
 6.5.3 งานความสมัพันธ์กับชุมชน 
    6.5.4  งานวิชาการ 
    6.5.5 งานกิจการนักเรยีน 
    6.5.6  งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
    6.5.7 สายงานผูส้อน 
(7)   กองสวัสดิการสังคม 
 งานธุรการ 
  7.1  ฝ่ายสังคมสงเคราะห ์  
 7.1.1 งานพฒันาชุมชน 
     7.1.2  งานสังคมสงเคราะห์  
 7.1.3  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
 
 
 
 
 

ข.  หน่วยตรวจสอบภายใน 

 6.3.5 งานกิจการนักเรียน 
 6.3.6 งานอาคารสถานที่และสิง่แวดล้อม 
 
6.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล    
      อากาศอ านวย 
 6.4.1 งานธุรการและการเงิน 
     6.4.2 งานบุคลากร 
 6.4.3 งานความสัมพนัธ์กับชุมชน 
     6.4.4  งานวชิาการ 
     6.4.5 งานกิจการนักเรียน 
     6.4.6 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
     6.4.7 สายงานผู้สอน 
6.5 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง 
 6.5.1 งานธุรการและการเงิน 
    6.5.2 งานบุคลากร 
 6.5.3 งานความสัมพนัธ์กับชุมชน 
    6.5.4  งานวชิาการ 
    6.5.5 งานกิจการนักเรียน 
    6.5.6  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
    6.5.7 สายงานผู้สอน 
 
7)   กองสวัสดิการสังคม 
 งานธุรการ 
  7.1  ฝ่ายสังคมสงเคราะห ์  
 7.1.1 งานพฒันาชุมชน 
     7.1.2  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  
 7.1.3  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
 7.1.4  งานส่งเสริมอาชีพชุมชน 
 7.1.5  งานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.1.6  งานคนพิการ  และผู้สูงอายุ 
 7.1.7  งานส่งเสริมและพฒันาสตรี 
ข.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 

 

7   กอง  13 ฝ่าย  65   งาน   1  หน่วยตรวจสอบ  1  
โรงเรียน  2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

7 กอง  13 ฝ่าย 99 งาน  1 หน่วยตรวจสอบ 
1  โรงเรียน  2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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 8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย   ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละ
ส่วนราชการในระยะเวลา   3 ปี ข้างหน้า  ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมี
เท่าใด  เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด  สายงานใด  จ านวนเท่าใด  ในส่วนราชการนั้น  จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจ  ปริมาณงาน  เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
และเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  โดยน าผลการวิเคราะห์
ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง  3 ปี  ดังนี้ 
  

ล าดับ
ที่ 

หน่วยงาน 

อัตราก าลังทั้งหมด (รวมวา่ง) 
อัตราก าลังที่มีอยู่ปัจจุบนั  

(มีคนครอง) 
รวม 

หมาย
เหตุ 

พนักงาน
เทศบาล 

พนักงาน
ครู

เทศบาล 

พนักงาน
จ้าง 

รวม 
พนักงาน
เทศบาล 

พนักงาน
ครู

เทศบาล 

พนักงาน
จ้าง 

1 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

12 - 23 34 12 - 22   

2 กองคลัง 7 - 7 14 7 - 7   
3 กองช่าง 7 - 5 13 6 - 5   
4 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
6 - 20 26 4 - 20   

5 กองวิชาการและ
แผนงาน 

7 - 2 9 7 - 1   

6 กองการศึกษา 5 29 15 49 4 25 14   
7 กองสวัสดิการ

สังคม 
4 - - 4 4 - -   

8 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

1 - - 1 1 - -   

รวม 49 29 72 150    45 25 69   
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 จากตารางอัตราก าลังของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  พบว่า  มีอัตราก าลังรวมทั้งหมด   150     
อัตรา  ต าแหน่งที่มีคนครองจ านวน   139   อัตรา     และต าแหน่งว่างที่ไม่มีคนครองจ านวน   11 อัตรา  
โดยต าแหน่งว่างที่ไม่มีคนครอง  เทศบาลต าบลอากาศอ านวยได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการรับโอน  ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ  2564   จะได้พนักงานเทศบาลจาก
การสอบ  และการรับโอน  ท าให้มีพนักงานเทศบาลเพ่ิมข้ึน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น   
 เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ได้ก าหนดต าแหน่งพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตราก าลัง  
ตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น  ใน  5  
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  กีฬาและ
นันทนาการ  และการฝึกอบรม 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ  วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุน 

หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน  การพาณิชยกรรม  การเกษตรกรรม  และ 

การท่องเที่ยว 
 

ตารางวิเคราะห์งานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
ล าดั
บท่ี 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

แผนงาน/ 
ส่วนราชการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ ประเภทต าแหน่ง

ที่รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
1 ด้านการ

จัดการ  
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา  
ศาสนา  
กีฬาและ
นันทนาการ  
และการ
ฝึกอบรม 
 

-แผนงาน
การศึกษา/กอง
การศึกษา 
-แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

1.โครงการพัฒนาการจดั
การศึกษาในระบบ  นอกระบบ
และตามอัธยาศัย 
2.โครงการด าเนินงานระบบ
ประกันสุขภาพภายใน
สถานศึกษา 
3.โครงการพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่น 
5.โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
6.โครงการอบรมระบบการ
ประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
7.โครงการพอเพียงท้องถิ่น 
8.โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้
เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย  ผ่าน
การเล่น 

   -ผู้อ านวยการ
กองการศึกษา 
-หัวหน้าฝุาย
บริหารการศึกษา 
-นักวิชาการ
ศึกษา 
-ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
-รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
-พนักงานครู
เทศบาล 
-ผช.จพง.การเงิน
และบัญช ี
-ผช.ครูผูดู้แลเด็ก 
-ผู้ดูแลเด็ก 
-แม่ครัว 
-ภารโรง 
-คนงานท่ัวไป 
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9.โครงการส่งเสรมิการเรียนการ
สอนระบบทางไกล 

2 ด้านการ
พัฒนาชุมชน
และ
สวัสดิการ
สังคม 

-แผนงานสังคม
สงเคราะห์/กอง
สวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
-แผนงานงบ
กลาง/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

1.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
2. โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
คนพิการ 
3. โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส ์
4.โครงการสังคมสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม 
5. โครงการส่งเสรมิและ
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 
 
1. โครงการส่งเสรมิอาชีพ 
2. โครงการเพิ่มมลูค่าทางสังคม 
3. โครงการส่งเสรมิอาชีพ
หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
4. โครงการส่งเสรมิอาชีพด้าน
ช่าง 
5. โครงการส่งเสรมิอาชีพ 
ด้านคหกรรม 
 

     

3 ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

-แผนงาน
สาธารณสุข/
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-แผนงานเคหะ
และชุมชน/กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1. โครงการปูองกันและควบคมุ
โรคตดิต่อ 
2. โครงการปูองกันและควบคมุ
โรคพิษสุนัขบ้า 
3. โครงการอาหารปลอดภัย 
4. โครงการส่งเสรมิสุขภาพ 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์
ดูแลเด็ก  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
6. โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมาร ี
7. โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
8. โครงการคุ้มครองสุขภาพ
อนามัยผู้บริโภค 
9. โครงการพัฒนาตลาดสด

   -ผู้อ านวยการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-หัวหน้าฝุาย
บริหารงาน
สาธารณสุข 
-หัวหน้าฝุาย
บริการ
สาธารณสุข 
-นักวิชาการ
สุขาภิบาล 
-นักจัดการงาน
ทั่วไป 
-สัตวแพทย ์
-พนักงานขับ
รถยนต ์
-คนงานประจ า
โรงฆ่าสัตว ์
-คนงานประจ า
รถขยะ 
-คนงานท่ัวไป 
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เทศบาล 
10. โครงการรณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับเครื่องดืม่แอลกอฮอล์
และบุหรี ่
11. โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
12. โครงการบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 
13. โครงการฝึกอบรมผู้ดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิงในระยะ
ยาว 
14. โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
15. โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบยีนสตัว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

4 ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม
จารีต
ประเพณี
และภมูิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 
 

-แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ/
กองการศึกษา 
 

1.โครงการจัดงานวันไทโย้ย 
2. โครงการจัดงานประเพณีบุญ
เดือนสิบ แข่งเรือไหลเรือไฟ ไหว้
พระแก้วคู่บ้าน 
3. โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลมิราช 
5. โครงการจัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง 
6. โครงการจัดงานประเพณีวัน
ขึ้นปีใหม่ 
7. โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต ์
8. โครงการจัดงานวัน
เข้าพรรษา 
 

   -ผู้อ านวยการ
กองการศึกษา 
-หัวหน้าฝุาย
ส่งเสริม
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

5 ด้านการ
พัฒนาเมือง
และ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

5.1 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา/
กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 
2. โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงไฟฟูาสถานศึกษาใน
สังกัด 
3. โครงการก่อสรา้งอาคารเรียน
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 
4. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรยีนและอาคารประกอบ
ของโรงเรียนในสังกัด 
5. โครงการก่อสรา้งหลังคาโดม

   -ผู้อ านวยการ
กองช่าง 
-หัวหน้าฝุายการ
โยธา 
-หัวหน้าฝุายแบบ
แผนและก่อสร้าง 
-วิศวกรโยธา 
-นักจัดการงาน
ทั่วไป 
-นายช่างโยธา 
-ผช.นายช่าง
ไฟฟูา 
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5.2 แผนงาน

เคหะและ
ชุมชน/
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
5.3แผนงาน
การเกษตร  
 
 
 
 
 

ลานกิจกรรม โรงเรียนเทศบาล
อากาศอ านวย (ชุมชนอุปถัมภ์) 
6. โครงการก่อสรา้งหลังคาโดม
ลานจัดประสบการณ์เรียนรู้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
อากาศอ านวย 
7. โครงการก่อสรา้งฐาน
พระพุทธรูปภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย 
8. โครงการก่อสรา้งหลังคาโดม
ลานกิจกรรมและสนามเด็กเล่น 
9. โครงการก่อสรา้งซุ้มยาม
รักษาการรับรองผู้ปกครอง
นักเรียน 
10. โครงการต่อเตมิห้องน้ า 
ห้องสุขา ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
11. โครงการปรับปรุงและต่อ
เติมอาคารเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองช่างเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวย 
12. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ลานอเนกประสงค ์
13. โครงการวางและจัดท าผัง
เมือง 
ฯลฯ 
1.โครงการขยายเขตไฟฟูาถนน
เลียบริมน้ ายาม ชุมชนที่ 1 
2.โครงการขยายเขตไฟฟูาซอย
หลังวัดจอมแจ้ง ชุมชนที่ 1 
3. โครงการขยายเขตไฟฟูาที่ท้ิง
ขยะ 
4. โครงการขยายเขตไฟฟูาโรง
ฆ่าสัตวห์ลังใหม ่
5. โครงการขยายเขตไฟฟูาร่อง
กะดัน  ชุมชนที่ 2 
ฯลฯ 
 
1.โครงการขุดลอกหนองบักตู ้
2. โครงการขุดลอกบริเวณห้วย
แซงต่อกับห้วยเตย 
3. โครงการบูรณาการพัฒนา
แหล่งน้ ากับหน่วยงานอ่ืน 
4. โครงการขุดลอกหนองน้ าจั้น 
5. โครงการขุดลอกหนองน้ าจั้น

-พนักงานขับ
รถยนต ์
-คนงานท่ัวไป 
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5.3 แผนงาน

การ
พาณิชย ์

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 
1. โครงการก่อสรา้งโรงฆ่าสัตว ์
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
โรงฆ่าสัตว ์

6 ด้านการ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมือง
และสังคมที่
ด ี

-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป/ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 
 

1.โครงการพลังงานทางเลือก 
2. โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล 
3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่สมาชิกสภาเทศบาล 
4. โครงการลดขั้นตอนและการ
อ านวยความสะดวกในการ
บริการประชาชน 
5. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร ์
6. โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
7. โครงการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 
8. โครงการพัฒนาผู้บริหาร
สมาชิกสภา บุคลากรของ
เทศบาล 
9. โครงการเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
10. โครงการจดัท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันทุจริต 
11. โครงการ อปท. โปร่งใส  
หัวใจคุณธรรม 
12. โครงการจดังานรัฐพิธี พระ
ราชพิธี 
13. โครงการอบรมหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ 
14. โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมหอกระจายข่าวชุมชน 
ฯลฯ 
 

   -หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล 
-ผอ.กองวิชาการ
และแผนงาน 
-หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
-หัวหน้าฝุาย
อ านวยการ 
-นักทรัพยากร
บุคคล 
-นักจัดการงาน
ทั่วไป 
-เจ้าพนักงาน
ธุรการ 
-ผช.จพง.ธุรการ 
-พนักงานขับ
รถยนต ์
-คนสวน 
-คนงานท่ัวไป 

7 ด้านการ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย  
การดูแล
การจราจร

7.1 แผนงาน
การรักษาความ
สงบภายใน/
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

1.โครงการปูองกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
2. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
3. โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร

   -หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล 
-ผอ.กองวิชาการ
และแผนงาน 
-หัวหน้าฝุาย
ปกครอง 
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และส่งเสรมิ
สนับสนุน 
หน่วยงาน
อื่นในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
4. โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 
5. โครงการซักซ้อมแผนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจ าป ี
6. โครงการแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด 
7. โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
8. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV 
9. โครงการซักซ้อมแผนการ
ปูองกันอัคคีภัย 
10. โครงการจา้งเหมาทาสี ตี
เส้นและเครื่องหมายจราจร 
11. โครงการให้ความรู้เกีย่วกับ
การปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
12. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีปูองกันและสมาชิก
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน 

-หัวหน้าฝุาย
บริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
-นักจัดการงาน
เทศกิจ 
-ผช.จพง.เทศกิจ 
-พนักงาน
ดับเพลิง 
-พนักงานเทศกิจ 
-พนักงานวิทยุ 
-พนักงานขับ
รถยนต ์

8 ด้านการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน  
การพาณิช
ยกรรม  
การเกษตร
กรรม  และ 
การ
ท่องเที่ยว 

8.1 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป/กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง 
8.3 แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ/
กองการศึกษา 

1. โครงการปรับปรุงระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได ้
3. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเสยีภาษีแก่ประชาชน 
4. โครงการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินเทศบาล 
5. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบพสัด ุ
6. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1.โครงการส่งเสรมิอาชีพ
เกษตรกรรมและปศสุัตว ์
1. โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว 

   -ผู้อ านวยการ
กองคลัง 
-หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล-
หัวหน้าฝุาย
บริหารงานการ
คลัง 
-หัวหน้าฝุาย
พัฒนารายได ้
-หัวหน้าฝุาย
อ านวยการ 
-นักวิชาการเงิน
และบัญช ี
-นักวิชาการพัสด ุ
-นักวิชาการ
จัดเก็บรายได ้
-จพง.พัสดุ 
-ผช.จพง.จัดเก็บ
รายได ้
-ผช.จพง.การเงิน
และบัญช ี
-คนงานท่ัวไป 
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 ภารกิจด้านการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในการบริหารงานของเทศบาลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนการ
ประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว ระดับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานจัด
แผนงานส ารวจการจดทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาล  งานตรวจสอบทะเบียนร้านค้า  งานจดทะเบียนและการ
ออกเลขทะเบียนพาณิชย์ งานคัดส าเนาเอกสารและการออกเลขทะเบียนพาณิชย์  งานรับ – ส่งเงินรายได้การ
จดทะเบียนพาณิชย์ งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์  ซึ่งเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2550และเป็นภารกิจที่ได้ด าเนินการอยู่แล้วและบางภารกิจเป็นภารกิจใหม่         การด าเนินการ
ยังขาดแคลนบุคลากร เพ่ือให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนั้นบุคลากรที่ควรก าหนด   และมี
สายงานต่าง ๆ  ได้แก่ 

ประเภทบริหารท้องถิ่น 
  นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง 

ประเภทอ านวยการท้องถิ่น     
1.  นักบริหารงานทั่วไป 
2. นักบริหารงานการคลัง 
3.  นักบริหารงานช่าง 
4.  นักบริหารงานสาธารณสุข 
5.  นักบริหารงานการศึกษา 
7.  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
กลุ่มสายงานบริหารสถานศึกษา 
8.  ผู้อ านวยการโรงเรียน (อัตราจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
9.  รองผู้อ านวยการโรงเรียน (อัตราจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
กลุ่มสายงานวิชาการ  ปฏิบัติการ/ช านาญการ  
10.  นิติกร 
11.  นักจัดการงานทั่วไป 
12.  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
13 . นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
14.  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
15.  นักวิชาการเงินและบัญชี 
16.  นักวิชาการสุขาภิบาล 
17.  นักวิชาการศึกษา 
18.  นักวิชาการพัสดุ 
17.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
20.  นักพัฒนาชุมชน 
21.  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

  22.  นักทรัพยากรบุคคล 
  23.  วิศวกรโยธา 
  24.  นักจัดการงานเทศกิจ 

สายงานการสอน 



๔๙ 

24.  ครู (อัตราจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
25.  ครูผู้ช่วย (อัตราจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
26. ครูผู้ดูแลเด็ก (อัตราจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
กลุ่มสายงานทั่วไป  ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
27.   เจ้าพนักงานธุรการ 
28.   เจ้าพนักงานพัสดุ 
29.   สัตวแพทย์ 
30.   นายช่างโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

กรอบอัตราก าลัง   3  ปี ระหว่างปีงบประมาณ  2564  -  2566   

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ เพิ่ม/ลด หมาย

เหตุ 
ก าลัง
เดิม 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
ข้างหน้า 

  2564 2565 2566 2564 2565 2566 
นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง (ปลัดเทศบาลต าบล
อากาศอ านวย) 1 1 1 1  -    -   -   

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัดเทศบาลต าบล
อากาศอ านวย) 1 1 1 1  -   -   -   

ส านักปลัดเทศบาล (01)                 
นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับกลาง(หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล) 1 1 1 1  -  - -   

นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (หวัหน้าฝ่ายปกครอง) 1 1 1 1  -  -    -   

นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ) 1 1 1 1 - - -  

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1  -  -    -   

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ/ช านาญการ 1 1 1 1 -  - -   

นักจัดการงานทะเบยีนและบัตรปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -   

นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -   

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 2 2 2 2 - - - 
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบตัิงาน/

ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ                 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) 1 1 1 1  - - -   

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ (คุณวุฒิ) 3 3 3 3  - - - 
 

พนักงานขับรถยนต ์(ทักษะ) 4 4 4 4  - - - 
 

พนักงานเทศกิจ (ทักษะ) 1 1 1 1  - - -   

พนักงานวิทยุ (ทักษะ) 1 1 1 1  - - -   

คนสวน (ทักษะ) 2 2 2 2  - - -   

พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 2 2 2 2  - - -   

พนักงานจ้างทั่วไป                 

คนงาน  5 3 3 3  -1 - - 
ยุบเลิก1 
ว่าง 1 

พนักงานขับรถยนต ์ 3 3 3 3  - - -   

พนักงานดับเพลิง  2 2 2 2 - - - 
 



๕๑ 

กองคลัง (04)                 

นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง (ผู้อ านวยการกองคลัง)  1 1 1 1  -  - -   
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
คลัง)  1 1 1 1  -  -  - 

 นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
รายได้) 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบญัชปีฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1  -   - -   

นักวิชาการพัสดุปฏบิัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1  -  - -   

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบตัิการ/ช านาญการ 1 1 1 1  -  - -   

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1  - - -   

พนักงานจ้างตามภารกิจ   
 

            

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (คุณวุฒิ) 1 1 1 1  - - -   

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คุณวุฒิ) 1 1 1 1  - - -   

ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ (คุณวุฒิ) 1 1 1 1 - - - 
 

พนักงานจ้างทั่วไป   
 

            

คนงาน   4 4 4 4 - - -   

กองช่าง (05)                 

นักบริหารงานช่าง  ระดับกลาง (ผูอ้ านวยการกองช่าง) 1 1 1 1 - -  -   
นักบริหารงานช่าง ระดบัต้น (หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง) 1 1 1 1  - -  - ว่าง 1 

นักบริหารงานช่าง ระดบัต้น (หัวหน้าฝ่ายการโยธา) 1 1 1 1 - - -  

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1  - -  -   

วิศวกรโยธาปฏบิัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - -  -   

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - -  -   

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1    ว่าง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ                 

พนักงานขับรถยนต ์(ทักษะ) 2 2 2 2  -  -  -   

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ (คุณวุฒิ) 1 1 1 1  -  -  -   

พนักงานจ้างทั่วไป   
 

            

คนงาน  2 2 2 2 - - -  ว่าง 1 

ช่างไม้  1 - - - -1 - - ยุบเลิก 



๕๒ 

         
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (05)   

 
  

 
  

 
    

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น  
(ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 1 1 1 1 - -  -   
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ) 1 1 1 1  - -   - ว่าง 1 
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข) 

1 1 1 1 - - - ว่าง 1 

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1   -  - -   

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1   -  - -   

สัตวแพทย์ปฏบิัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1   -  - -   

พนักงานจ้างตามภารกิจ           
 

    

พนักงานขับรถยนต ์(ทักษะ) 2 2 2 2 -  - -   

คนงานประจ าโรงฆา่สัตว ์(ทักษะ) 1 1 1 1   -  - -   

พนักงานจ้างทั่วไป           
 

    

คนงาน  5 5 5 5  -  - - 
 

พนักงานขับรถยนต ์ 4 4 4 4 -  - -   

คนงานประจ ารถขยะ  7 7 7 7 -  - -  

คนงานประจ าโรงฆา่สัตว ์ 1 1 1 1 -  - -  

กองวิชาการและแผนงาน (06)   
 

  
 

  
 

    
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (ผู้อ านวยการกอง
วิชาการและแผนงาน)   1 1 1 1   -   -  -   
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (หวัหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ) 

1 1 1 1 - - -  

นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (หวัหน้าฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ)   1 1 1 1   -   -  - ว่าง 1 

นิติกรปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1  -  -    -   

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1  -  -    -   

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1  - - -   

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1  -   -   -   

พนักงานจ้างทั่วไป   
 

  
 

        

คนงาน  1 2 2 2  +1   -   - 
เพิ่ม 
1  

         

         



๕๓ 

กองการศึกษา (07)   
 

  
 

  
 

    
นักบริหารงานการศึกษา  ระดับกลาง (ผู้อ านวยการ
กองการศึกษา) 1 1 1 1  - -  -   
นักบริหารงานการศึกษา  ระดบัตน้ (หัวหน้าฝ่ายบรหิาร
การศึกษา) 

1 1 1 1 - - - ว่าง 1 

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 1 1 1 1   - -  -  

นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ/ช านาญการ 2 2 2 2  -   - -   

พนักงานจ้างตามภารกิจ                 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (คุณวุฒิ) 1 1 1 1  -   - -   

ผู้ช่วยบรรณารักษ์ (คุณวุฒิ) 1 1 1 1  -   - -   

พนักงานจ้างทั่วไป                 

คนงาน  1 2 2 2  +1   - - 
เพิ่ม 
1  

โรงเรียนเทศบาลอากาศอ านวย 
(ชุมชนอุปถัมภ์)   

 
  

 
  

 
    

ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 1 1 1 
 

 
    

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 1 1 1         

ครู 12 12 12 12 
      อัตราจัดสรรจาก 
กสถ.   

ครูผู้ช่วย 1 1 1 1       ว่าง 1   

ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา - 1 1 1   รอ กสถ.จัดสรร 

ครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฎศิลป ์ - 1 1 1   รอ กสถ.จัดสรร  

ครูผู้ช่วย วิชาเอกอังกฤษ  - 1 1 1   รอ กสถ.จัดสรร  

พนักงานจ้างภารกิจ                 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (คุณวุฒิ) 1 1 1 1         

ผู้ช่วยคร ู(คุณวุฒิ) 2 2 2 2         

พนักงานจ้างทั่วไป                 

คนงาน   1 1 1 1         

ภารโรง 1 1 1 1 
 

      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย         
 

      

ครู 5 5 5 5       อัตราจัดสรรจาก กสถ. 

พนักงานจ้างตามภารกิจ                 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (คุณวุฒิ) 1 1 1 1         

แมค่รัว (ทักษะ) 1 1 1 1         

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1 อัตราจัดสรรจาก กสถ. 
 
 



๕๔ 

 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง                 

ครู 3 3 3 3 
 

  
  พนักงานจ้างตามภารกิจ       

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1     

พนักงานจ้างทั่วไป           
อัตราจัดสรรจาก กสถ.       

  

ผู้ดูแลเด็ก   1 1 1 1         

แม่ครัว 1 1 1 1         

กองสวัสดิการสังคม                 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน้ (ผู้อ านวยการ
กองสวัสดิการสังคม) 1 1 1 1  -  -   -   
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน้ (หัวหน้าฝ่าย
สังคมสงเคราะห)์ 1 1 1 1  -  -  -   

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1  - - -   

เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1  -   - -   

หน่วยตรวจสอบภายใน   
 

            

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -   

พนักงานเทศบาล 49 49 49 49     
 

ว่าง 7  

พนักงานครูเทศบาล 29 29 29 29       ว่าง 4 

พนักงานจ้าง 72 72 72 72       

รวม 150 150 150 150 
-

2/+2       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๕ 

9.  ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
 
 ค าอธิบายหลักและวิธีการคิดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล :ให้เทศบาลน าผล
วิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลังมาค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหางานบุคคล เพ่ือควบคุมการใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 
 (๑) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งเงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจาก
เงินเดือน และเงินเพ่ิมอ่ืนๆที่จ่ายควบกับเงินเดือนที่จ่ายจริงตามระดับต าแหน่งและขั้นเงินเดือนของอัตราก าลัง
ที่มีอยู่ปัจจุบัน ประกอบด้วย 
  ๑.เงินเดือน (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) 
  ๒.เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) 
  ๓.เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
  ๔.เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 
   -  เงินเพ่ิมค่าวิชาชีพ (พ.ค.ว.) 
   -  เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
   -  เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.) 
   -  เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
   -  เงินวิทยฐานะ 
   -  เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) 

ฯลฯ 
 
 (๒)ภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน คิดจากข้ันเงินเดือนของอัตราก าลังเดิมที่เพ่ิมข้ึน (ประมาณการขั้น
ต่ า คนละ ๑ ขั้นในแต่ละปี กรณีต าแหน่งที่มีคนครอง) รวมกับเงินเดือนท่ีจะต้องจ่ายให้กับอัตราก าลังที่จะ
ก าหนดขึ้นใหม่ (เงินเดือนขั้นต่ าของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนด + เงินเดือนขั้นสูงของระดับต าแหน่งที่ขอ
ก าหนดหาร ๒ คูณ ๑๒ เดือน) 
 (๓)ภาระค่าใช้จ่ายรวม คิดจาก (๑) + (๒) ในแต่ละปี 
 (๔)รวมทั้งหมด 
 (๕)ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ประมาณการไว้ ๒๐% คิดจาก (๔) ในแต่ละปี) 
 (๖)คิดจาก (๔) + (๕) 
 (๗)คิดจาก (๖) คูณ 100 หารด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
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9 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
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9 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
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9 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
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10  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564 – 2566) 
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10แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564 – 2566) 
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11.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
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๑๑.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
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๑๑.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
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๑๑.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
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๑๑.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
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๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์แก่เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
โดยจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ตามที่กฎหมายก าหนด โดยมี
ระยะเวลา ๓  ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง ๓ ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ได้ตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ 
คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการ
ส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 
 1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างาน 
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานใน
แนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยง
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การท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากเทศบาล รวมทั้ง
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการ เพ่ือ
ให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของเทศบาลได้ตลอดเวลาตาม
ความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง 
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
 3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบ สหสาขาวิชาเข้ามาใช้
ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถใน
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
 4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ได้ใช้แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ตามมติคณะรัฐมนตรีในการชุมเมื่อวันที่  26  กันยายน  
2560   
 ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่งหรือหลายหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้ 
  (๑) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  (๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  (๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
  (๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 
๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 
  มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก    ส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบล 
อากาศอ านวย  และข้าราชการของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
เพ่ือรักษาประ โยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรม  ดังนี้ 
   (1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
   (3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี 
                                     ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   (4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   (5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
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   (6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
   (7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   (8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  ทั้งนี้  การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง
วินัย 
  จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
   (1)  ข้าราชการของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์  
   (2) ข้าราชการของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษา
ไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
   (3) ข้าราชการของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองดี เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   (4)  ข้าราชการของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียติภูมิของต าแหน่งหน้าที่   
   (5) ข้าราชการของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
   (6) ข้าราชการของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย   ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
   (7) ข้าราชการของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย   ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย  มีอัธยาศัย 
 (8) ข้าราชการของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย   ต้องรักษาความลับที่ได้จากการ 
ปฏิบัติหน้าที่  การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ พนักงาน จะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และ
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
   (9) ข้าราชการของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย    ต้องรักษาและเสริมสร้างความ
สามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน   พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ  
 (10)  ข้าราชการของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย   ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตามตลอดจน
ไม่รับของขวัญ  ของก านัล  หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อัน
อาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการตามประเพณี  
  (11)  ข้าราชการของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย    ต้องประพฤติตนให้สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ   มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน  
 


