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คํานาํ 
  
  การจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6  ของ
เทศบาลตําบลมะคา  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  มีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือในการ
วางแผนการใชอัตรากําลังคน  การพัฒนากําลังคนใหสามารถดําเนินการตามภารกิจของเทศบาลตําบลมะคา  
ไดสําเร็จเปนไปตามวัตถุประสงคและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  การจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ทําใหเทศบาลตําบลมะคาสามารถคาดคะเนไดวาใน
อนาคตในชวงระยะเวลา ๓ ปขางหนาจะมีการใชอัตรากําลังขาราชการและลูกจางตําแหนงใด  จํานวน
เทาใดจึงจะเหมาะสมกับปรมิาณงานและภารกิจของหนวยงาน  อีกทั้งเปนการกําหนดทิศทางและเปาหมาย  
ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  และสามารถใชเปนเครื่องมือในการ
ควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลไมใหเกินกวารอยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจายประจําป
ไดอีกดวย 

  เน่ืองจากที่ผานมาเทศบาลตําบลมะคาไดมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63  ซึ่งขณะนี้ไดครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนอัตรากําลัง ๓ ป
ดังกลาว  ดังนั้น  เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเปนไปอยางตอเนื่อง  เทศบาลตําบลมะคา  จึงได
จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6  ฉบับน้ีขึ้น  เพ่ือใชเปนเครื่องมือ
ในการวางแผนการใชอัตรากําลังคน  การพัฒนากําลังคนใหสามารถดําเนินการตามภารกิจของเทศบาล
ตําบลมะคาใหสําเร็จลุลวงเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  และเปนไปอยางประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
 

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังฯ 
        เทศบาลตําบลมะคา 

     ผูจัดทํา 
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แผนอัตรากําลัง  ๓  ป   
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 

ของเทศบาลตําบลมะคา  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 
 
  ๑.1  ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง 
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน 2544  และ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 4 กันยายน 2558  กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด)
พิจารณากําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นวา  จะมีตําแหนงใด  ระดับใด อยูในสวน
ราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยาก 
ปริมาณและคุณภาพของงาน  ตลอดจนทั้งภาระคาใชจายดานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ.,
เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ.,เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) 
จัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใชในการกําหนดตําแหนง  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) กําหนด 
  ๑.2  คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบ
ประกาศการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยกําหนดแนวทางใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อบจ.,เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) จัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อ
เปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยเสนอให
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อบจ.,เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
เพื่อวิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมือง
พัทยา) วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลังและ
กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป 
  1.3  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลมะคา จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง          
3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
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  2.1  เพื่อใหเทศบาลตําบลมะคามีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่เหมาะสม          
ไมซ้ําซอน 
  ๒.๒  เพ่ือใหเทศบาลตําบลมะคา  มีการกําหนดประเภทตําแหนง  สายงาน  การจัด
อัตรากําลัง โครงสรางสวนราชการใหเหมาะสมกับภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  ๒.๓  เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) สามารถ
ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  ขาราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง วาถูกตองเหมาะสมกับภารกิจ  อํานาจหนาที่  
ความรับผิดชอบของสวนราชการนั้นหรือไม 
  ๒.๔  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบล
มะคา 
  ๒.๕  เพื่อใหเทศบาลตําบลมะคา สามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุและแตงตั้ง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  ขาราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจางประจํา  และพนักงาน
จาง  เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชนตอประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจตามอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา  สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีการลด
ภารกิจและยุบเลิกภารกิจหรือหนวยงานที่ไมจําเปน  การปฏิบัติภารกิจสามารถใหบริการสาธารณะ  แกไข
ปญหา  และตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
  ๒.๖  เพื่อใหเทศบาลตําบลมะคา  สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค 
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คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ซึ่งประกอบดวย  นายกเทศมนตรีตําบลมะคา  เปน
ประธาน ปลัดเทศบาลตําบลมะคา หัวหนาสวนราชการ  เปนกรรมการ  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  เปน
กรรมการและเลขานุการ  และนักทรัพยากรบุคคล  เปนผูชวยเลขานุการ  มีหนาที่จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 
ป โดยมีขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังตอไปน้ี 
  3.1 การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่  ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลมะคา  ตาม
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของใหมีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายผูบริหาร  และสภาพปญหาในพื้นที่ของเทศบาลตําบลมะคา  เพื่อใหการดําเนินการของ
เทศบาลตําบลมะคาบรรลุผลตามพันธกิจที่ต้ังไว  จึงจําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง  ตามหนวยงานตาง ๆ ให
เหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ  โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณาวา  ลักษณะงานในปจจุบันที่
ดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจ  อํานาจหนาที่  ความรับผิดชอบหรือไม  อยางไร  หาก
ลักษณะงานที่ทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจ  อํานาจหนาที่  ความรับผิดชอบ  จึงตองพิจารณาวางแผน
กรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตอง
ดําเนินการแลว  อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพื่อใหเกิดการ
เตรียมความพรอมในเร่ืองแผนอัตราใหสามารถรองรับสถานการณท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
  3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดนครราชสีมา  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
  3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน Supply pressure  เปนการนําประเด็น
คาใชจายบุคลากรเขามารวมในการพิจารณา  เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ
กลุมงานตาง ๆ โดยในสวนน้ีจะคํานึงถึง 
       3.3.1 การจัดระดับชั้นงานท่ีเหมาะสม  ในพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับชั้น
งานในแตละประเภท  เพื่อใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
       3.3.2 การจัดสรรประเภทของพนักงานเทศบาล ขาราชการครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง โดยหลักการแลว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพ  และตนทุนในการทํางานขององคกร  ดังนั้นในการกําหนดอัตรากําลังขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงที่กําหนดในปจจุบันมีความ
เหมาะสมหรือไมหรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจายตาม
มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
  3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน  เปนการนําขอมูลเวลาที่ใชใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process)  ในอดีต เพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริงโดย
สมมติฐานที่วา  งานใดที่ตองมีกระบวนการและเวลาท่ีใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากําลังคน

3. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
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มากกวา  อยางไรก็ดีในภาคราชการสวนทองถ่ินน้ันงานบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย  งานมาตรฐาน  
งานเทคนิคดานชาง  หรืองานบริการบางประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได  ดังน้ัน การคํานวณเวลาที่
ใชในกรณีของภาคราชการสวนทองถิ่นน้ันจึงทําไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative information) 
มากกวาจะเปนขอมูล ที่ ใชในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน  
นอกจากนั้น กอนจะคํานวณเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงามีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม  เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวา
งานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนวยงานอื่น  ก็มีความจําเปนตอง
มาใชประกอบการพิจารณาดวย 
  3.5 การวิเคราะหผลงานท่ีผานมาเพื่อประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนการนํา
ผลลัพธทีพึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังที่
ตองใชสําหรับการสรางผลลัพธที่พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย  โดยสมมุติฐานที่วา  หากผลงานที่ผานมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปจจุบันและในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจตองมีการพิจารณา
แนวทางในการกําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม  เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการ
ทํางานตามภารกิจของสวนราชการและองคกรอยางสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ  360 องศา  เปนการสอบถามความ
คิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียหรือนําประเด็นตางๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ  คน มาพิจารณา 
อยางนอยใน 3 ประเด็นดังนี้ 
       3.6.1  เรื่องพื้นท่ีและการจัดโครงสรางองคกร  เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกร
และการแบงงานในพ้ืนท่ีนั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หากกําหนด
โครงสรางที่มากเกินไปจะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ     
สารบรรณและบริหารทั่วไปในสวนราชการนั้น  ซึ่งอาจมีความจําเปนตองทบทวนวาการกําหนดโครงสรางใน
ปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
       3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ สวนราชการในปจจุบันมี
ขาราชการสูงอายุจํานวนมาก ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากํา ลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของขาราชการ  ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงท่ี
เหมาะสมขึ้นทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุไป เปนตน 
      3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาที่ภายในสวน
ราชการและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสวนราชการนั้น ๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซ่ึงมุมมอง
ตาง ๆ อาจทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้เปน
กระบวนการนําขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานที่มีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจํานวน
กรอบอัตรากําลังของงานการเจาหนาท่ีในเทศบาล ก. และงานการเจาหนาที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบคลายกัน โดยสมมุติฐานที่วาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละองคกรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันได 
  3.8 เทศบาลตําบลมะคามีแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ขาราชการคร ู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจางประจํา  และพนักงานจางทุกคน  โดยตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังไมมุงเนนในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจํานวน
กรอบอัตรากําลังเปนสําคญั  แตมีจุดมุงหมายเพื่อใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณากําหนดกรอบ
อัตรากําลังท่ีเปนระบบมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณาการกําหนดตําแหนงที่
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เหมาะสม (Right Jobs) มากกวาการเพิ่ม/ลดจํานวนตําแหนง ตวัอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลว
พบวาการกําหนดตําแหนงในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกําหนดตําแหนงประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ท้ัง ๆ ที่ใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทํางาน 
ก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการวิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน  และสวนราชการอ่ืนก็
กําหนดตําแหนงในงานลักษณะน้ีเปนตําแหนงประเภทวิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
กําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะงานนี้เปนตําแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพ่ิมจาํนวนตําแหนงของสวน
ราชการเลย  โดยสรปุอาจกลาวไดวา กรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตรากําลงั (Effective Man Power 
Planning Framework) นี้จะเปนแนวทางใหสวนราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอในการที่
จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสาํหรับการวางแผนกรอบอัตรากําลังท่ีเหมาะสมตามภารกิจงานของแตละสวน
ราชการ นอกจากนี้การรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะทําใหสวนราชการ สามารถนําขอมูลเหลาน้ีไปใช
ประโยชนในเรื่องอ่ืน ๆ เชน 
  - การใชขอมูลที่หลากหลายจะทําใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตอง
มีการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน 
  - การจัดทํากระบวนการจริง (Work process) จะทําใหไดเวลามาตรฐานที่จะสามารถ
นําไปใชวัดประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลไดอยางถูกตอง  รวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถนําผล
การจัดทํากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) 
อันจะนําไปสูการใชอัตรากําลงัที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  - การเก็บขอมูลผลงาน จะทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซึ่งจะเปนประโยชน
ในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทํางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง 
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  เทศบาลตําบลมะคา  มีพ้ืนท่ี  4.80  ตารางกิโลเมตร  มีพืน้ท่ีการปกครอง  4  หมูบาน
ประกอบดวย 
  หมูที่  1    บานมะคา  
      หมูท่ี  2    บานโนนดินทราย 
         หมูท่ี  5    บานดอนมวง 
        หมูท่ี  13  บานมะเกลือ 

ซึ่งหมูที่   1   มีพื้นท่ีทั้งหมดอยูในเขตเทศบาล  สวนอีก  3   หมูบาน   มีพื้นที่บางสวน 
อยูในความดูแลและรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลมะคา  และภายในเขตเทศบาลตําบลมะคา
ประกอบไปดวย  5  ชุมชน  ไดแก 
  ชุมชนที่  1 บานมะคา 
  ชุมชนที่  2 บานโนนดินทราย 
  ชุมชนที่  3 บานโกรก 
  ชุมชนที่  4 บานมะเกลือ 
  ชุมชนที่  5 บานดอนมวง 

ประชากร  ณ  เดือนกรกฎาคม  ๒๕63   มีจํานวนท้ังสิ้น  1,955  คน   แยกเปนชาย      
968   คน  หญิง   987  คน   จาํนวนครัวเรือน   ๕81   ครัวเรือน 

จากสภาพพื้นที่  และจากการทําเวทีประชาคมประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลมะคา   
ทําใหไดรับทราบสภาพปญหาและความตองการของประชาชน  เทศบาลตําบลมะคา  ไดดําเนินการ
วิเคราะหสภาวการณผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมา  เพื่อชี้ใหเห็นถึงศักยภาพในการแกไขปญหาและ
ความตองการของประชาชน  โดยเทศบาลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล  ซึ่งครอบคลุมขอมูลที่สําคัญใน
หลายดาน  ดังตอไปนี้   

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน   
1.1  เสนทางคมนาคม  ถนนในเขตพื้นท่ีเทศบาลสวนใหญเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก

และถนนลาดยาง  ซึ่งครอบคลุมถนนสายหลักและสายรองในเขตเทศบาล  แตโดยสภาพทั่วไปถนนบางสาย
เกิดการชํารุดเนื่องจากการใชงาน  และมีถนนบางสายยังเปนถนนดินเน่ืองจากมีลักษณะเปนทางเขาบาน             
ซึ่งอยูในซอยเปนพื้นที่สวนบุคคล  เทศบาลจึงไมสามารถเขาไปดําเนินการใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได  
สภาพปญหาคือ  ถนนเกิดการชํารุดเนื่องจากอายุการใชงานท่ียาวนาน และถนนบางสายเทศบาล  ไม
สามารถดําเนินการไดเนื่องจากพื้นที่ยังไมใชที่สาธารณะ  จะดําเนินการไดก็ตอเมื่อตองเปนท่ีสาธารณะ
เทานั้น  การแกปญหาคือ  เทศบาลดําเนินการซอมแซมถนนท่ีชํารุดใหสามารถใชงานไดตามปกติ  และ
กรณีเสนทางที่ประสงคจะกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หากยังไมใชท่ีดินสาธารณะใหดําเนินการ
ประสานงานขอความรวมมือ  และประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นท่ีทราบ  ถึงวิธีการที่จะดําเนินการ
แกไขวาผูที่เกี่ยวของตองดําเนินการเชนไร  ซึ่งตรงจุดน้ีเทศบาลตําบลมะคามีงบประมาณและพรอมที่จะ
ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่เรื่องเสนทางการคมนาคมสัญจรใหมีความ
สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย 

4. สภาพปญหาของพื้นท่ีและความตองการของประชาชน 
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1.2  การขยายเขตไฟฟา  ปจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลตําบลมะคา  มีไฟฟาใช 
ทุกครัวเรือน  คิดเปน 100 เปอรเซ็นต  สภาพปญหาคือ  ไฟฟาสองสวางทางหรือที่สาธารณะยังไม
สามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ท่ีมีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางน้ัน  
ยังไมเปนท่ีสาธารณะ  เทศบาลจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน  ประกอบกับปริมาณการใช
ไฟฟาในพื้นท่ีมีนอย  ซึ่งการไฟฟากําหนดใหเทศบาลสามารถใชไฟฟาสาธารณะฟรีไดรอยละ  10  ของ
ปริมาณการใชไฟฟาในพื้นที่ท้ังหมด  หากพื้นที่ใดมีการใชไฟฟาสาธารณะเกินที่กําหนด  เทศบาลจะตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนที่เกินรอยละ 10  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย  
เพื่อที่จะ ทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังน้ี  เทศบาลก็ได
ตั้งงบประมาณในสวนของการขยายเขตไฟฟาไวแลว  

1.3  การประปา  เทศบาลตําบลมะคามีกิจการประปาเปนของเทศบาลเอง  สามารถ
ใหบริการประชาชนไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน 100  เปอรเซน็ต  แตปจจุบันพบวากระบวนการ
การผลิตนํ้าประปาของเทศบาลประสบปญหาอยางหนัก  ไมสามารถใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
ไดตลอดทั้งป  สภาพปญหาคือ  ระบบการผลิตน้ําประปาของเทศบาลไมไดมาตรฐาน  น้ําท่ีสงจายให
ประชาชนไมมีคุณภาพบางครั้งมีสีขุนไมใสและมีกลิ่นไมสะอาด  ประกอบกับน้ําไมไหล  บริเวณที่มีปญหา
มากที่สุดคือบริเวณชุมชนบานโกรก  บานดอนมวง  และบานมะเกลือ  ซึ่งอยูปลายทางของระบบสงจาย
น้ําประปาและเปนพื้นที่สูงทําใหแรงดันน้ําไปไมถึง  การแกปญหาคือ  ปจจุบันเทศบาลไดถือเรื่องน้ําประปา
เปนวาระเรงดวนในการพิจารณาแกไขปรับปรุงระบบการผลิตและสงจาย ใหมีคุณภาพท้ังระบบ มีปริมาณ
เพียงพอกับความตองการของประชาชน โดยการตั้งงบประมาณสนับสนุนและจายขาดเงินสะสม เพื่อ
ปรับปรุงสถานีสงจายน้ําบริเวณสระประปาหมูที่  1  และสระปาชุมชนบานโกรก หมูที่  5  ใหสามารถแกไข
ปญหาคุณภาพน้ําใหได นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงทอเมนตประปา ซึ่งเดิมเปนทอเหล็กและมีขนาดเล็ก  
เปลี่ยนเปนทอ PVC ขนาดใหญข้ึน ซึ่งโครงการที่เกี่ยวของกับระบบการผลิตและสงจายน้ําประปานั้น เปน
โครงการที่ตองใชงบประมาณสูงมาก ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จในคราวเดียวกันไดทุกโครงการ 
เน่ืองจากถูกจํากัดดวยงบประมาณ แตทางเทศบาลจะเรงดําเนินการใหไดมากที่สุด เพื่อแกไขปญหาความ
เดือนรอนของประชาชนในพื้นท่ี 

ความตองการของประชาชนดานโครงสรางพื้นฐาน 
     1)  การกอสรางและปรับปรุงถนนใหไดมาตรฐานและเพียงพอ 

           ๒)  ปรับปรุงไฟฟาสาธารณะตามถนนใหครอบคลุมท่ัวพื้นท่ี   
                        ๓)  ปรับปรุงกอสรางระบบการระบายน้าํใหครอบคลุมพ้ืนท่ี  

2. ดานเศรษฐกิจ 
ผลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่  พบวาประชาชนสวนใหญมีฐานะ

ยากจนรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย ประชาชนรอยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก พืชที่ปลูก
มากที่สุดก็คือ ขาว รองลงมาคือ ออย และมันสําปะหลัง รายไดเฉลี่ยตอปไมมากนัก ผลผลิตทางการเกษตร
ไมคอยไดผลดีและราคาตกต่ํา เน่ืองจากผลผลิตออกสูตลาดชวงเวลาเดียวกันในปริมาณมาก จึงถูกพอคาคน
กลางกดราคาตามกลไกตลาด อาชีพรองลงมาของประชาชนคืออาชีพรับจางและคาขาย ท้ังในและนอกพื้นท่ี  
สภาพปญหาก็คือ ทําเลที่ตั้งของเทศบาลตําบลมะคาคอนขางเปนเมืองปด ไมใชเสนทางหลักในการเดินทาง
ไปสูตัวเมืองหรืออําเภอตาง ๆ ดังน้ัน จึงไมมีโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีจะสรางงานและรายไดในประชาชน 
การคาขายในลักษณะขายสงรายใหญไมมี จะขายปลีกไดบางเฉพาะกับประชาชนในพ้ืนที่ รานคาสวนใหญ
จะเปนรานอาหารและรานขายของชําเล็ก ๆ สําหรับพื้นที่ทําการเกษตรประสบปญหาทั้งในเรื่องของดินและ
น้ํา กลาวคือ ดินสวนใหญเปนดินเค็ม มีเกลืออยูใตผิวดิน  ไมสามารถปลูกพืชไดหลากหลายชนิด ประกอบ
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กับที่ต้ังของเทศบาลไมมีแมน้ําสายหลักผาน การทําการเกษตรตองรอฝนตามฤดูกาล ซึ่งบางปก็แลงบางปก็
ถูกน้ําทวม คนวัยทํางานสวนใหญจึงจําเปนตองอพยพโยกยายถ่ินฐานไปทํามาหากินนอกพื้นที่ การ
แกปญหาคือ นอกจากการสงเสริมการทําการเกษตรแบบไรนาสวนผสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แลว เทศบาลพยายามสรางอาชีพเสริมและอาชีพหลักใหกับชุมชน โดยการอบรมใหความรูเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพตามความถนัดและสนใจ เพื่อเพิ่มรายไดและลดรายจายในครัวเรือน แตการพัฒนาดานนี้ก็
ยังคงประสบปญหาอยูในเรื่องของการรวมกลุม ที่ยังขาดการบริหารจัดการที่ดี และชองทางการตลาดที่จะ
สงสินคา เพราะยังไมเปนที่รูจักแพรหลาย ประกอบกับสินคาสวนใหญเปนสินคาพื้นบาน จึงไมคอยไดรับ
ความนิยมมากนัก 

ความตองการของประชาชนดานเศรษฐกิจ 
1) ประสานหนวยงานราชการอบรมใหความรูแกประชาชน 
2) ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของแกไขผลผลิตดานการเกษตรราคาต่าํเพื่อเพิ่มรายได 
3) จัดหางบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนใหกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มชองทาง

ในการเพิ่มรายได 
4) จัดหาแหลงรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรใหประชาชนในพื้นที่ 

  3. ดานสังคม   
    3.1  ดานสุขภาพและสาธารณสุข  จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชาชนใน 

พื้นท่ีสวนใหญประกอบดวยผูสูงอายุและเด็ก ซ่ึงถือเปนกลุมเสี่ยงในเรื่องปญหาสุขภาพ  โรคที่พบบอย ไดแก 
โรคความดัน  โรคเบาหวาน โรคไขมันในเสนเลือด โรคไขหวัด โรคไขเลือดออก เปนตน  สภาพปญหาคือ 
ประชาชนโดยเฉพาะผูสูงอายุขาดคนดูแลเอาใจใส ไมไดรับการคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป การ
บริโภคอาหารไมถูกสุขลักษณะ ขาดการออกกําลังกายอยางถูกตองและสม่ําเสมอ  การแกไขปญหา 
เทศบาลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชมุชนมะคา  ไดรวมมือกันจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป 
เพื่อคัดกรองผูปวยโรคพื้นฐาน เชน โรคความดัน และโรคเบาหวาน หากพบจะสงตอหนวยงานที่เก่ียวของ
เพื่อดูแลรักษาตอไป นอกจากนี้ยังมีโครงการท่ีจะสงเสริมเรื่องสุขภาพในลักษณะการปองกันกอนเกิดโรค คือ 
การปรับปรุงสวนสุขภาพ ใหเปนสถานท่ีออกกําลังกาย จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย อุปกรณกีฬา เพื่อสงเสริม
ใหประชาชนหันมาสนใจกีฬาและออกกําลังกายกันมากขึ้น  

3.2  ดานการศึกษา  จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ในสวนของเทศบาลตําบล 
มะคา  มีสถานศึกษารวม 3 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเลนกอนวัยเรียนเทศบาลตําบลมะคา (ระดับปฐมวัย) 
โรงเรียนบานมะคา (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ) (ระดับประถมศึกษา) โรงเรียนมะคาวิทยา (ระดับ
มัธยมศึกษา) ซึ่งการเรียนการสอนของทุกระดับอยูในเกณฑดี  สภาพปญหาคือ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัย
เรียนเทศบาลตําบลมะคามีจํานวนนักเรียนมาก  จึงทําใหสถานที่มีไมเพียงพอสําหรับรองรับปริมาณเด็ก 
และสงผลตออัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาท่ีไมเปนไปตามสัดสวนที่กรม ฯ กําหนด สําหรับในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้น ผูปกครองสวนใหญที่มีฐานะดีนิยมนําบุตรหลานเขาไปศึกษาตอยังโรงเรียน
ประจําอําเภอและจังหวัดมากกวา เนื่องจากคิดวามีคุณภาพและมาตรฐานสูงกวา และจะมีเด็กบางสวน
เทานั้นท่ียังขาดโอกาสทางการศึกษา  เนื่องจากทางบานมีฐานะยากจน  การแกปญหา  ในสวนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนเทศบาลตําบลมะคา คณะผูบริหารมีนโยบายในการสนับสนุนการศึกษาของ    
เด็กเล็กใหมีคุณภาพอยางเต็มศักยภาพ ไมวาจะเปนในเรื่องของอาคารสถานท่ี บุคลากรทางการศึกษา และ
สื่อการเรียนการสอนตาง ๆ ซึ่งบางครั้งอาจถูกจํากัดดวยงบประมาณ แตทางเทศบาลจะพิจารณาดําเนินการ
ที่เก่ียวของอยางตอเน่ืองทุก ๆ ป จนครอบคลุมในทุกมิติ  สําหรับปญหาเด็กท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา ควร
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ทําความเขาใจกับผูปกครองใหตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา ตลอดจนชวยกันผลักดัน
ใหเด็กไดรับการศึกษาจนจบภาคบังคับตามที่รัฐบาลกําหนด 

3.3  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา   
พื้นท่ีในเขตเทศบาลตําบลมะคาเปนพื้นท่ีสงบ  ไมคอยมีปญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุ เหตุทะเลาวิวาท หรือ
การลักทรัพย  สภาพปญหาที่พบคือ  พบการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณจุดเสี่ยง  และมีเหตุทะเลาวิวาทของ
กลุมวัยรุนบางในชวงเทศกาล งานมหรสพ หรืองานรื่นเริงตาง ๆ  วิธีการแกปญหา  เทศบาลไดต้ัง
งบประมาณเก่ียวกับการติดตั้งสัญญาไฟกระพริบบริเวณทางรวม ทางแยกตาง ๆ รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุด
บริการ ในชวงเทศกาลหรือชวงที่มีวันหยุดติดตอกันหลายวัน เพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน สําหรับปญหาเหตุทะเลาวิวาทของกลุมวัยรุน ตองขอความรวมมือจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ทั้ง
เจาหนาที่ตํารวจ และ อปพร. ในการเฝาระวังและระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง รวมถึงแจงเตือน
ผูปกครองใหเขมงวดกวดขันกับบุตรหลานไมใหสรางปญหาความเดือนรอนวุนวายกับคนในสังคม ควร
ตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมาทั้งตอตนเองและผูอ่ืนเปนสําคัญ 

3.4   ดานยาเสพติด  จากการลงพื้นที่สํารวจขอมูลพื้นฐานและการประสานงานกับ 
สถานีตํารวจภูธรพลสงคราม พบวาในเขตเทศบาลตําบลมะคา  ไมมีปญหายาเสพติดรายแรงในพื้นที่ ไมใช
พื้นท่ีเสี่ยงในการคาขาย การเสพยาเสพติด แตอยางใด จะมีปญหายาเสพติดบางในเรื่องของสุราและบุหรี่ซ่ึง
ถือวานอยเมื่อเทียบกับพื้นที่อ่ืน  สภาพปญหาคือ  ยังคงมีปญหายาเสพติดรอบนอกทั้งผูคาและผูเสพ
โดยเฉพาะพื้นที่ใกลเคียง  ที่อาจจะรุกรามเขามาสรางปญหาในเขตพื้นท่ีเทศบาล วิธีการแกไขปญหา 
ปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน การณรงค การ
ประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ีก็เปนเร่ืองของ
อําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

ความตองการของประชาชน 
           ๑)  สงเสริมสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
           ๒)  สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและมีศักยภาพ 
           ๓)  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสรางสวัสดิการอันดีใหกับ 

ประชาชนในทองถ่ิน 
           ๔)  บริการสาธารณสุขมูลฐานที่มีคุณภาพและพอเพียง 
           ๕)  ประชาชนทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ไดรับความรู  ขอมูลขาวสารอยาง 

กวางขวาง 

4. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    เทศบาลตําบลมะคา เปนชุมชนเมืองกึ่งชนบท พื้นท่ีสวนใหญเปนพื้นที่ทําการเกษตร ที่อยู

อาศัย รานคา และพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญคือ ดิน น้ํา ตนไม มีปาไมธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ จํานวน 1 แหง คือ บริเวณชุมชนบานโนนดินทราย ไมมีปญหามลพิษทางเสียงและอากาศ เพราะ
ไมมีโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคมสะดวก สภาพชุมชนไมแออัด สภาพปญหาคือ พื้นท่ีสาธารณะสีเขียว
โดยเฉพาะตนไมใหญมีนอย สวนใหญเปนทุงนา ทําใหดูแหงแลงไมรมรื่น ดินเปนดินเค็ม ไมสามารถทํา
การเกษตรไดอยางหลากหลาย ประกอบกับไมมีแหลงน้ําธรรมชาติสายหลักในพื้นที่ ปริมาณน้ําไมเพียงพอ
สําหรับการอุปโภคบริโภค การทํานาตองรอฤดูฝน การแกไขปญหา เทศบาลไดจัดทําโครงการปลูกปาเพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตสาธารณะอยูเปนประจําทุกป ซึ่งการดําเนินการตองเนนสรางความรวมมือกับชุมชน
และหนวยงานท่ีเก่ียวของดวย เพื่อชวยกันดูแลใหตนไมใหเจริญเติบโตเปนปาชุมชนในอนาคต นอกจากนี้ 
เทศบาลยังมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเขตเทศบาลใหสวยงาม รมรื่น เพื่อเปนสถานที่ออกกําลังกาย
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และพักผอนหยอนใจสําหรับประชาชน และเทศบาลยังมีโครงการขุดสระน้ําเพิ่มในบริเวณชุมชนบานโนนดิน
ทราย เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภคบริโภคดวยอีกทางหนึ่ง  

ความตองการของประชาชน 
           ๑)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน 
           ๒)  ปรับปรุงบูรณะแหลงน้ําตามธรรมชาติเพื่อความสวยงามและใหเกิดประโยชนสูงสุด 
           ๓)  ปรับปรุงพ้ืนท่ีรกรางวางเปลาเพื่อปลูกสรางสวนปา 
           ๔)  เสริมสรางบรรยากาศแหงการนาอยูอาศัยและความสวยงาม 
           ๕)  ปลูกสรางจิตสาํนึกในความรัก  ความหวงแหนและความเปนเจาของทรัพยากร  
                               ธรรมชาติใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากร 

          ธรรมชาต ิ

5.  ดานการเมือง – การบริหาร 
            เทศบาลตําบลมะคา เปนเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ไดรับการยกฐานะจากสุขาภิบาล
มะคา เปนเทศบาลตําบลมะคา เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 4.80 ตารางกิโลเมตร 
การปกครองแบงออกเปน 4 หมูบาน 5 ชุมชน แตละชุมชนมีคณะกรรมการชุมชน จํานวน 10 คน เพื่อทํา
หนาที่เปนตัวกลางคอยประสานเชื่อมโยงขอมูลขาวสารระหวางเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจากการ
เลือกตั้งทองถ่ินคร้ังที่ผานมาประชาชนใหความรวมมือมาใชสิทธิเลือกต้ังเปนอยางดี คิดเปนรอยละ 78.25 
ของประชาชนผูมีสิทธเิลือกตั้ง ปญหาในเรื่องการเมืองระดับทองถ่ินมีคอนขางนอยเม่ือเทียบกับทองถิ่นอื่น ๆ 
หรืออาจจะเรียกไดวาการเมืองนิ่ง  ไมมีการแบงพรรคแบงฝาย ทําใหการบริหารงานของคณะผูบริหารและ
สภาเทศบาลเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
    5.1  ดานการบริหารงานระหวางเทศบาล หนวยงานภายนอกและภาคประชาชนน้ัน 
เปนไปดวยดี เพราะเทศบาลมุงสงเสริมการบริหารงานเชิงบูรณาการ โดยเปดโอกาสใหทุกภาคเขามามีสวน
รวมในการบริหารงานของเทศบาล สภาพปญหาคือ ประชาชนสวนใหญขาดทักษะความรู ดอยการศึกษา 
จึงไมคอยกลาแสดงความคิดเห็นเทาที่ควร  การแกไขปญหา ตองเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนไดรวม
แสดงความคดิเห็น และเทศบาลตองใหความสําคัญกับทุกความคิดเห็น เนนสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึง
บทบาทหนาที่ของตนเองเปนสําคัญในฐานะผูท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงทั้งทางตรงและทางออม จากการ
บริหารงานของเทศบาล ดังน้ัน การเขามามีสวนรวมของประชาชนจึงถือวาเปนสิ่งสําคัญที่สุด เพื่อใหการ
แกไขปญหาเปนไปอยางถูกตองและตองตามความตองการที่แทจริงของคนในชุมชน 
    5.2  ดานการบริหารงานภายในเทศบาล เทศบาลไดจัดโครงการอบรมศึกษาดูงาน  ของ
คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เพื่อพัฒนางานใน
หนาที่อยูเปนประจํา ประกอบกับทางเทศบาลไดจัดหาเครื่องวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยมาใช
ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  สภาพปญหาคือ  อัตรากําลังพนักงานเทศบาลมีนอย ไมเพียงพอกับ
การปฏิบัติหนาท่ี หนึ่งคนตองรับผิดชอบมากกวาหนึ่งงาน จึงทําใหงานลาชา ไมมีคุณภาพ อาจสงผลเสียตอ
ทางราชการในระยะยาว  การแกไขปญหา  พิจารณารับเจาหนาที่ในอัตราวางท่ีสําคัญใหครบทุกอัตรา 
เพื่อใหมีผูรับผิดชอบงานโดยตรง และเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหเตม็ศักยภาพยิ่งขึ้น 

ความตองการของประชาชน 
     1)  สงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชนในทองถ่ิน 

           2)  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
           3)  เสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกร 
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           4)  ความพึงพอใจสูงสุดท่ีประชาชนไดรับบรกิารจากการปฏิบัติงานของพนักงานและ 
ลูกจาง 

           5)  จัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอและมีคุณภาพไวบริการประชาชน 
           6)  ยกระดับความรูความสามารถของพนักงานใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  วิสยัทัศน  (Vision) 
  เทศบาลตําบลมะคา  เปนเทศบาลขนาดกลาง  เปนชุมชนเมืองกึ่งชนบท  และคาดการณ
วาในอนาคตตองเปนชุมชนท่ีสงบสุข  นาอยูอาศัย  และมีทัศนียภาพและสิ่งแวดลอมดี  จึงไดกําหนด
วิสัยทัศนคาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
  “ชุมชนนาอยู  รูรักษสภาพแวดลอม พรอมดําเนินชีวิตสูความพอเพียง” 

  พันธกิจ 
๑) การพัฒนาชุมชนใหนาอยู มีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะ โครงสราง 

พื้นฐานที่จําเปนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒) การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และมลภาวะสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
๓) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

เปาหมาย 
๑) ประชาชนไดรับบรกิารดานโครงสรางพ้ืนฐาน  และสาธารณูปโภคอยางครบถวนและ 

เสมอภาค 
๒) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และควบคุมมลภาวะโดยการมีสวนรวมของประชาชน 
๓) สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามความจําเปนขั้นพื้นฐาน  และชุมชนมีความสงบสุข 
๔) การบริการจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและการมีสวนรวม 

นโยบายของคณะผูบริหาร 
นโยบาย  “๗ ยุทธศาสตรการพัฒนานํามะคาสูเมืองรมรื่น นาอยู คูคุณภาพชีวิตที่ดี”  

โดยใหความสําคัญกับ 
๑) การบริหารโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมสะดวก 
๒) การสงเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณทองถ่ิน 
๓) การบริการสาธารณสุข และสุขอนามัย 
๔) การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕) การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๖) การพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินและพึ่งพาตนเองของทองถ่ิน 
๗) การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและการมีสวนรวมของประชาชน 

  การพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลมะคาน้ัน  เปนการสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการรวมคิดรวมแกไขปญหา  ตลอดจนรวมสรางรวมสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่
ของเทศบาลตําบลมะคา  ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน  การพัฒนาเทศบาลตําบลมะคาจะ
สมบูรณได  จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน  ในพื้นท่ีเกิดความตระหนักรวมกันในการแกไขปญหา
และมีความเขาใจในแนวทางแกไขปญหารวมกันอยางจริงจัง  เทศบาลตําบลมะคา ยังไดเนนใหคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา  นอกจากนี้ยังไดเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและ
พัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาใหเปนไป
ตามมาตรฐานการศึกษา  สวนดานการพัฒนาอาชีพนั้นจะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทองถ่ิน 

5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาล 
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เทศบาลตําบลมะคา ไดวิเคราะหภารกิจอํานาจหนาที่ออกเปน  7  ดาน  พิจารณาจาก 
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542  ดังนี้ 

  ๑.  ดานโครงสรางพื้นฐาน   มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้ 
1.๑  การจัดใหการสรางและบํารุงรักษาทางบก   
1.2  การจัดใหมีการบํารุงทางระบายน้าํ   
๑.3  การสาธารณูปการ   
๑.4  การควบคมุอาคาร   
๑.5  การจัดใหมีและควบคุมตลาด  
๑.6  การจัดใหมีและการบํารงุไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
1.7  การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 

2.  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต    มีภารกิจท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
๒.๑  การจัดการศึกษา   
2.๒  การจัดใหมีสถานท่ีสงเสริมกีฬา  การพักผอนหยอนใจ  สวนสาธารณะ    
       ตลอดจนสถานท่ีประชุมอบรมราษฎร 
๒.๓  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล   
๒.๔  การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
๒.๕  การบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ  
๒.๖  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 
๒.๗  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน  และที่สาธารณะ 
2.8  การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

๓.  ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย  มีภารกิจที่เก่ียวของ 
ดังนี้ 

๓.๑  การรักษาความสงบเรียบรอย  และศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขต 
       เทศบาลตําบลมะคา 
๓.๒  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
๓.๓  การรักษาความสงบเรียบรอย  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและ 
       รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
๓.๔  การคุมครองดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
3.5  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรภีาพของประชาชน   

๔.  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว  มีภารกิจเกี่ยวของ 
ดังนี้ 

4.๑  การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
       ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
4.2  การพาณิชยและการสงเสริมการลงทุน และการทํากิจกรรมไมวาจะ 
       ดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคลอ่ืนจากสหการ   
4.๓  การบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
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5.  ดานการบริหารจัดการและการอนรุักษทรัพยากรธรรม ชาติและส่ิงแวดลอม  มีภารกิจ 
เกี่ยวของดังนี้ 

๕.๑  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ   
๕.๒  รักษาความสะอาดของถนน  ทางนํ้า  ทางเดนิและท่ีสาธารณะ  รวมท้ัง 
       กาํจัดขยะมูลและสิ่งปฏิกูล   
๕.๓  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอยของบานเมือง  
๕.๔  การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย   
๕.๕  คุมครอง  ดูแลและบํารงุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

  6.  ดานการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น  มีภารกิจที่
เกี่ยวของดังนี้ 

๖.๑  บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดี 
        ของทองถิ่น   

   ๖.๒  สงเสริมการศึกษา  การทํานุบํารุงศาสนา  และการสงเสริมวัฒนธรรม  
   ๖.๓  การสงเสริมกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น   

  7.  ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวของดังนี้ 

๗.๑  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการไดรบัมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ 
       หรือบุคลการใหตามความจําเปนและสมควร   
๗.๒  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการมีมาตรการปองกัน   
๗.๓  ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ   
       หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
๗.๔  การดําเนินการตามนโยบายหลักหรือนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และ 
       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ ในสวนที่เก่ียวของกับ 
       องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
7.5  การใหบริการแกเอกชน  สวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

  จากภารกิจทั้ง 7 ดานตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจเทศบาล ทําใหเทศบาลตําบลมะคา 
ตองมีการวางแผนอัตรากําลัง  3  ป  เพื่อรองรับภารกิจอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบที่มีเพิ่มขึ้นในอนาคต  
ทั้งนี้ใหสามารถจัดโครงสราง  การแบงสวนราชการภายใน  การจัดระบบงาน  การกําหนดตําแหนงในสายงาน
ตางๆ จํานวนตําแหนง ระดับตําแหนงเพ่ิมข้ึน ใหเหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพของงาน  และเพื่อให
เทศบาลสามารถแกไขปญหาในดานตางๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

  ท้ังน้ี  เพื่อใหทราบวาเทศบาลตําบลมะคามีอํานาจหนาท่ีท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหา
ในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร  โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
ขอจํากัด ภัยคุกคามในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT  ดังน้ี 

          1)  จุดแข็ง (S : Strength) 
       -  ผูนาํชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี มีความสมัครสมานสามัคคีกันดี พรอมท่ีจะให

ความรวมมือกับเทศบาลในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
       -  มีการประสานความรวมมือที่ดีระหวางเทศบาลกับหนวยงานราชการในพื้นท่ี 
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       -  ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม 
       -  มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ   
       -  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ผลผลิตทางการเกษตรที่

สําคัญคือ ขาว ออย และมันสําปะหลัง 
       -  สินคา OTOP มีชื่อเสียงไดรับการยอมรับในระดับจังหวัดและสามารถนําสงออกไป

ยังพื้นที่ใกลเคียงได 
       -  ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญใชชีวิตอยางพอเพียง พอประมาณ ไมสุดโตง 
       -  มีสถานศึกษาในพื้นที่จํานวน 3 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนเทศบาล

ตําบลมะคา โรงเรียนบานมะคา (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ) และโรงเรียนมะคาวิทยา ซึ่งเพียงพอในการ
ใหบริการดานการศึกษาของเด็กและเยาวชน 

       -  มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมะคา จํานวน 1 แหง 
       -  มีสถานีตาํรวจภูธรพลสงคราม และ อปพร. คอยดูแลรักษาความสงบปลอดภัยใน

พื้นท่ี  ไมมีปญหาอาชญากรรม  ปญหาการลักทรัพย และปญหายาเสพติดในพื้นท่ี 
       -  เทศบาลมีระบบเสียงไรสายประจําชุมชน จํานวน 12 จุด เพื่อใหบริการดานขอมูล

ขาวสารการประชาสัมพันธ  
       -  เทศบาลตาํบลมะคา มีศักยภาพเพียงพอที่จะใหบริการสาธารณะดานตาง ๆ และ

พรอมที่จะแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

           2)  จุดออน (W : Weakness) 
        -  ประชาชนสวนใหญมีฐานะยากจน เนื่องจากประกอบอาชีพทางการเกษตรเปน
หลักเพียงอยางเดียว ไมมีอาชีพเสรมินอกฤดูกาลทํานาจึงทําใหขาดรายได 
        -  ประชาชนวัยทํางานตองอพยพโยกยายถิ่นฐานไปทํางานนอกพื้นที่ หรือตางจังหวัด 
เพื่อหารายไดเลี้ยงครอบครัว ทําใหผูสูงอายุและเด็กถูกทอดทิ้ง ขาดคนดูแลเอาใจใส 
        -  การกระตุนดานเศรษฐกิจเปนไปไดยาก เนื่องจากเปนเมืองปด อยูไกลจากตัวเมือง
สภาพพื้นท่ีไมเหมาะกับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการขนาดใหญ 
        -  ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพื่อดําเนินการสรางกลุมอาชีพอยางเขมแข็งได 
        -  ผลผลิตทางการเกษตรไมดีเทาที่ควรเนื่องจากสภาพดินเค็ม และไมมีแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติไหลผาน การทํานาตองรอตามฤดูกาล 
        -  ระบบการผลิตนํ้าประปาของเทศบาลตําบลมะคา ไมไดมาตรฐาน และปริมาณนํ้า   
ไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน จําเปนตองมีการสูบนํ้าจากสระหนองระเริงมากักเก็บไวเพื่อผลิต
น้ําประปา  
        -  ผูปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพ้ืนท่ี จึงนิยมนําบุตรหลานไปศึกษาตอใน
สถาบันการศึกษานอกพื้นที่ 
        -  ไมมีรถโดยสารประจําทางผานในพ้ืนที่ การเดินทางตองใชรถยนตสวนตัวหรือรถไฟ
เทานั้น 

         3)  โอกาส (O : Opportunity) 
       -  จังหวัดนครราชสีมา สามารถสนับสนุนงบประมาณใหเทศบาลตําบลมะคา ท่ีมี

แผน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
       -  ไดรับงบประมาณจากสวนกลางในการบริหารจัดการทองถ่ิน 
       -  มีเสนทางคมนาคมหลายทาง ท้ังทางรถยนตสวนบุคคลและรถไฟ 
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       -  ในพื้นที่ของเทศบาลยังมีพ้ืนท่ีสาธารณะที่สามารถใชประโยชนในการพัฒนาได         
อีกมาก 

       -  มีการสรางอาชีพอิสระใหประชาชนในพื้นท่ี หากไดรับการสนับสนุนเพ่ิมความรูใน
เรื่องของการรวมกลุมและการพัฒนาผลิตภัณฑ จะสามารถแขงขันกับภายนอกได 

         4)  ขอจํากัด (T : Threat) 
        -  เสนทางคมนาคมทางรถยนตบริเวณทางเขาเขตเทศบาลชํารดุทรุดโทรมอยางมาก 
        -  ประชาชนสวนใหญมีฐานะยากจน ไมมีทุนทรัพยในการลงทุน ขาดแหลงเงนิทุน 
        -  ประชาชนสวนใหญดอยการศึกษา ไมมีแรงผลักดันอยางจริงจังในการพัฒนา
ทองถ่ิน 
        -  งบประมาณที่ไดรับจากสวนกลางไมเพียงพอ ประกอบกับรายไดที่เทศบาลจัดเก็บ
เองมีนอย จึงถูกจํากัดในเรื่องของงบประมาณในการบริหารงาน 
        -  การปฏิบัติงานมีระเบียบกฎหมายตาง ๆ เขามาเกี่ยวของเปนจํานวนมาก ทําให
ขาดความคลองตวัในการปฏิบัติงาน 
        -  การถายโอนภารกิจของสวนกลางดานตาง ๆ ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําให
การปฏิบัติงานเกิดความลาชา ไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว 
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  เทศบาลตําบลมะคา  วิเคราะหภารกิจอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552  พระราชบัญญัติกําหนดแผนการขั้นตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืน  เชน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๑ นโยบายหลักหรือนโยบายเรงดวนของรัฐบาล  พิจารณาเห็นวา
ภารกิจหลักและภารกิจรอง ท่ีตองดาํเนินการ ไดแก 

  ภารกิจหลัก 
1. การพัฒนาและปรับปรงุระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและส่ิงกอสรางตาง ๆ  
2. การสังคมสงเคราะห  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข  การอนามัย

ครอบครัวและการรักษาพยาบาลแกเด็ก  สตรี  คนชราและผูดอยโอกาส 
3. การรักษาความสะอาด  การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียและความเปน

ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
4. การพัฒนาและปรับปรงุ  บํารงุรักษาทางบก  ทางนํ้าและทางระบายน้าํ 
5. การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
6. การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
7. การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  ภารกิจรอง 
1. การควบคุมอาคาร 
2. การจัดใหมีและควบคุมตลาด 
3. การสงเสริมกีฬา  การจัดการศึกษา  การฝกและการประกอบอาชีพ 
4. การรักษาความสงบเรียบรอย  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สงเสริมและ

สนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
5. การสงเสริมการพาณิชยและการลงทุน 
6. การจัดใหมีและบํารงุรกัษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
7. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
8. การบํารุงรักษาศิลปะ จารตีประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถิ่น 
9. การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่เทศบาลจะดําเนนิการ 
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  เทศบาลตําบลมะคา  กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 5 สวน ไดแก สํานัก
ปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองชาง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  และหนวยงานตรวจสอบภายใน  
กําหนดกรอบอัตรากําลังจํานวนท้ังสิ้น  ๔2  อัตรา แตเนื่องจากท่ีผานมาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ภารกิจและปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ้นจํานวนมากและจํานวนบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจ
ใหสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น  เพื่อใหไดคนที่มีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับตําแหนง  และใชกําลังคนที่มีอยูใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละคน  ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอเทศบาลและประชาชนในพื้นที่ และแกไขปญหาการบริหารงานภายในสวนราชการ
เทศบาลตําบลมะคาตอไป  

บทวิเคราะหศักยภาพ  ปจจัยภายใน / ภายนอก  (SWOT)  ดานตัวบุคลากร 
1.  จุดแข็ง  (Strength) 

  -  มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ใกลเทศบาล 
  -  มีอายุเฉลี่ย  25-50  ป  เปนวัยทํางาน 
  -  มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
  -  เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว  โดยใชความสัมพันธสวนตัวได 

2.  จุดออน  (Weakness) 
  -  มีความรูไมเพียงพอกับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล 

-  มีผูชายมากกวาผูหญิง  ทําใหการทํางานไมคอยละเอียดรอบคอบทํางานในลักษณะใช  
   ความคิดสวนตัวเปนหลัก 

  -  มีภาระหนี้สิน 
  -  ใชระบบเครือญาติมากเกินไป 

3.  โอกาส  (Opportunity) 
  -  มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชน  ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางานไดงาย 
  -  มีความจริงใจในการพัฒนา เทศบาล  อุทิศตนไดตลอดเวลา 
  -  ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการทํางานของเทศบาลในฐานะตัวแทน 

4.  อุปสรรค  (Threat) 
  -  สวนมากมีเงินเดือน / คาจางนอย  รายไดไมพอ 
  -  ระดับความรูไมพอกับความยากของงาน 
  -  พื้นท่ีกวางทําใหบุคลากรท่ีมีอยูไมพอใหบริการ 
  -  บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญหาเศรษฐกิจ ทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด 
 
 
 
 
 

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอตัรากําลัง 
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แผนผงัการวิเคราะหตัวบุคลากร 

          การวิเคราะหตัวบุคลากร 

                                                                                                       
                            จุดแข็ง                         จุดออน   

๑. มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ใกลเทศบาล   ๑.  มีความรูไมเพียงพอกับภารกิจของเทศบาล 
๒. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-50 ป  เปนวัยทํางาน            ๒.  มีผูชายมากกวาผูหญิงทําใหการทํางาน   
๓. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม                         ไมคอยละเอียดรอบคอบทํางานใน               
4. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว                     ลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก                                    

โดยใชความสัมพันธสวนตัวได                            ๓.  มีภาระหนี้สิน เกินไป     
                                                                    ๔.  ใชระบบเครอืญาติมาก   

                                                                                                       
             โอกาส                                                                อุปสรรค 

๑. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชน  ๑.  สวนมากมีเงินเดือน/ คาจางนอย รายได 
            ทาํใหเกิดความรวมมือในการทํางานไดงาย                ไมพอ  
       2.  มีความจริงใจในการพัฒนา  เทศบาล                  ๒.  ระดับความรูไมพอกับความยากของงาน 
            อุทิศตนไดตลอดเวลา                                    ๓.  พ้ืนท่ีกวางทําใหบุคลากรท่ีมีอยูไมพอ  

   3.  ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหาร                    ใหบริการ 
        การทาํงานของ  เทศบาล  ในฐานะตัวแทน          ๔.  บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัวและ 
                                                                          ตอสูปญหาเศรษฐกิจทําใหมีเวลาให                 
                                                                          ชุมชนจํากัด        

 
บทวิเคราะหศักยภาพ  ปจจัยภายใน / ภายนอก  (SWOT)  ดานบุคลากรโดยรวมระดับองคกร 

1.  จุดแข็ง  (Strength) 
  -  บุคลากรมีความรักถิ่นไมตองการยายที่ 
  -  การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได 
  -  อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว 
  -  มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตร ี
  -  ผูบรหิารระดับหนวยงานมคีวามเขาใจในการทํางาน  สามารถสนองตอบนโยบายไดดี 
  -  มีระบบบริหารงานบุคคล 
  -  มีการสงเสริมการฝกอบรมใหกับบุคลากร 

2.  จุดออน  (Weakness) 
  -  ขาดความกระตือรือรน 
  -  มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มที่ 
  -  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทางวิชาชพี 
  -  พื้นที่พัฒนากวาง  ปญหามาก  ทําใหบางสายงานมีบุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี  เชน   

   สายงานสิ่งแวดลอม 
  -  วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานบริการสาธารณะบางประเภทไมมี  หรือไมพอ 
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3.  โอกาส  (Opportunity) 
  -  ประชาชนรวมมือพัฒนา เทศบาล  ดี 
  -  บุคลากรมีความคุนเคยกันหมดทุกคน 
  -  บุคลากรมีถิ่นที่อยูกระจายภายในเขตเทศบาล ทําใหรูสภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชน 

   ไดด ี
  -  บุคลากรมีการพัฒนาความรูทางการศึกษาเพิ่มขึ้น  เชน  ศึกษาตอ 

4.  อุปสรรค  (Threat) 
  -  มีระบบอุปภัมภและกลุมพรรคพวกจากความสัมพันธแบบเครือญาติในชุมชน การดําเนิน  
                        การทางวินัยเปนไปไดยาก  มักกระทบกลุมญาติพี่นอง 
  -  ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงาน  ความรูที่มีจํากัดทําใหตองเพ่ิมพูนความรู 
                        ใหหลากหลายจึงจะทํางานไดครอบคลุมภารกิจของ เทศบาล 
  -  งบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพื้นที่  จํานวนประชากร  และภารกิจงาน 

แผนผงัการวิเคราะหดานบุคลากรโดยรวมระดับองคกร 

การวิเคราะหดานบุคลากรโดยรวมระดับองคกร 

                                                                                                       
                            จุดแข็ง                         จุดออน   

๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไมตองการยายท่ี      1.  ขาดความกระตือรือรน 
๒. การเดินทางสะดวกทํางานเกนิเวลาได                ๒.  มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มท่ี 
๓. อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว ๓.  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. มีความรูเฉล่ียระดับปริญญาตรี                         ๔.  พื้นท่ีพัฒนากวาง ปญหามากทําใหบาง  
๕. ผูบริหารระดับหนวยงานมีความเขาใจใน                   สายงานมีบุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี 

           การทํางานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี                เชน  สายงานสิ่งแวดลอม   
     ๖.   มีระบบบริหารงานบคุคล                              ๕.  วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงาน  
     7.   มีการสงเสริมการฝกอบรมใหกับบุคลากร                  บริการสาธารณะบางประเภทไมมี/ไมพอ 

                                                                                       
             โอกาส                                                                อุปสรรค 

๑. ประชาชนรวมมือพัฒนาเทศบาลดี                  ๑.  มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจาก  
        ๒.  บุคลากรมีความคุนเคยกันทั้งหมดทุกคน                 ความสัมพันธแบบ เครอืญาติ ในชุมชน  
        ๓.  บุคลากรมีถิ่นที่อยูกระจายภายในเขตเทศบาล          การดาํเนินการทางวินัยเปนไปไดยาก  
             ทําใหรูสภาพพื้นท่ีทัศนคติของประชาชนไดดี            มักกระทบกลุมญาติพี่นอง                                                
       ๔.  บุคลากรมีการพัฒนาความรูทางการศึกษา          ๒.  ขาดบุคลากรท่ีมีความเชีย่วชาญบาง  
            เพิ่มข้ึน  เชน  ศึกษาตอ                                    สายงาน ความรูท่ีมีจํากัดทําใหตอเพิ่มพูน  
                                                                            ความรูใหหลากหลายจึงจะทํางานได 
                                                                             ครอบคลุมภารกิจของ  เทศบาล  
                                                                        ๓.  งบประมาณนอยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ 
                                                                             จํานวนประชากร  และภารกิจ 
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ความเช่ือมโยงระหวางวิสัยทัศน  พันธกิจ  และการวิเคราะหศักยภาพ  ปจจัยภายใน / ภายนอก 
(SWOT)   
  “ชุมชนนาอยู  รูรักษสภาพแวดลอม  พรอมดําเนินชีวิตสูความพอเพียง” 
  จากวิสัยทัศนของเทศบาลตําบลมะคา  ที่ตองการจะใสใจคุณภาพชีวิตของประชาชน  และ
เนนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง  จึงไดกําหนดพันธกิจในเรื่องการพัฒนา  ทั้งการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน  การพัฒนาชลประทานและแหลงน้ํา  การพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการเกษตร  และการพัฒนาการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  (หมายถึงการพัฒนาระบบภายในองคกร  เชน  ระบบปฏิบัติราชการตาง  ระบบการบริหาร 
งานบุคคล  เปนตน)  และไดวิเคราะหศักยภาพของเทศบาลตําบลมะคา  ซึ่งไดแก  จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  
และอุปสรรค  ทั้งในดานโครงสรางองคกร  โครงสรางพื้นฐานในเขตเทศบาล  และดานบุคลากร  โดยจะ
เห็นวาในการวิเคราะหศักยภาพ  ไดพูดถึงการพัฒนาทุกดานใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของ
เทศบาลตําบลมะคา  เพื่อที่เทศบาลตําบลมะคา  จะไดใหบรกิารประชาชนไดอยางครอบคลุมทุกภารกิจงาน
และพัฒนาใหคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลมะคาดีย่ิงขึ้นตอไปในอนาคต 

นโยบายดานโครงสรางการบริหารของเทศบาลตําบลมะคา 
  เทศบาลตําบลมะคา  มีนโยบายดานโครงสรางการบริหาร  ดังนี้ 
  1.  มีการกําหนดสวนราชการภายในออกเปน  5 สวน  ไดแก  สํานักปลัดเทศบาล  กองคลัง  
กองชาง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  และหนวยตรวจสอบภายใน  เพื่อกระจายงานใหครอบคลุม          
ทุกภารกิจ  และเปนการแบงงาน  แบงภารกิจใหชัดเจนในแตละสวนราชการ 
  2.  เม่ือมีการกําหนดสวนราชการภายในและแบงงาน  แบงภารกิจอยางชัดเจนแลว  ก็มีการ
กําหนด ตําแหนงและจํานวนอัตรากําลังของบุคลากรภายในสวนราชการแตละสวนใหเหมาะสมกับภารกิจงาน  
ปริมาณงานของแตละสวนราชการ  โดยการกําหนดตําแหนงและจํานวนอัตรากําลังจะกําหนดข้ึนตามสถิติงาน
แตละงานใน  3  ปงบประมาณยอนหลัง  เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

นโยบายดานประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล 
  เทศบาลตําบลมะคา  มีการกาํหนดนโยบายดานประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล  ดังน้ี 
  1.  มีการกําหนดตําแหนงและจํานวนอัตรากําลังของบุคลากรใหถูกตอง  เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน 
  2.  มีการสํารวจความตองการฝกอบรมของบุคลากรแตละตําแหนง 
  3.  มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการฝกอบรมบุคลากรเพื่อรองรับนโยบายการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  4.  มีการจัดสงบุคลากรแตละตําแหนงเขารับการฝกอบรมใหเหมาะสมกับมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงของแตละตําแหนง  และงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย  เพื่อเปนการพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นโยบายดานอตัรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง 
  เทศบาลตําบลมะคา  มีการกําหนดนโยบายดานอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง  ดังน้ี 
  1.  มีการเก็บรวบรวมสถิติปริมาณงานในแตละงาน  (ไดแก  จํานวนหนังสือรับ  หนังสือสง       
งานโครงการ  หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ) 
  2.  มีการวิเคราะหอัตรากําลัง  วาแตละตาํแหนงงานมีปริมาณงานตอป  และเวลาท่ีใชใน
การปฏิบัติงานแตละงานโดยประมาณเทาใด  แลวนาํมาวิเคราะหหาจํานวนอัตรากําลังท่ีตองการในงานนั้นๆ 
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  3.  หากปริมาณงานในแตละงานมีปริมาณเพิ่มข้ึนหรือลดลง   ก็จะมีการจัดประชุมใน
ระดับผูอํานวยการกอง  หรือหัวหนาสวนราชการ  เพ่ือปรกึษาในการกําหนดอัตรากําลังเพ่ิมเติม  ยุบ
อัตรากําลัง  หรือปรับเกลี่ยอัตรากําลังจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่งตามความเหมาะสม  เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และเนนดานความประหยัดเพ่ือไมใหภาระคาใชจายดานบุคลากรเกินกวา 
ที่กฎหมายกําหนด 

นโยบายดานการสรางและการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการองคความรู  หรือองคการแหงการเรียนรู 
  เทศบาลตําบลมะคา  มีนโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบกรบริหารจัดการองค
ความรู  หรือองคการแหงการเรียนรู  ดังนี้ 
  1.  มีการสงบุคลากรเขารับการอบรมตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละตําแหนง  
และตามเน้ืองานที่ไดรับมอบหมาย  เพื่อใหบุคลากรเกิดความรู  และนํามาปฏิบัติงานใหถูกตอง 
  2.  มีการจัดประชุมระหวางผูบริหารและพนักงานผูปฏิบัติอยางนอยเดือนละ  1  ครั้ง  
เพื่อเปนการติดตามงาน  และเปดโอกาสใหบุคลากรแตละทานไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  หากใน
รอบการประชุมนั้นๆ  มีบุคลากรท่ีไดไปเขารับการฝกอบรม  ก็ใหบุคลากรทานนั้นชี้แจงเก่ียวกับการอบรมท่ี
ตนไดรับมาเพื่อเปนการแบงปนความรูและประสบการณใหแกบุคลากรทานอ่ืน 
  3.  มีการจัดเก็บรวบรวมระเบียบกฎหมาย  และคูมือเอกสารใหความรูตางๆ  ไวในตูเก็บ
หนังสือของสํานักงาน  และใหพนักงานทุกทานสามารถมายืมหนังสือเก่ียวกับการปฏิบัติงานของตนเองไป
อานได 

การนํายุทธศาสตรแผนพัฒนามาประกอบการวิเคราะหภารกิจ 
  1)  โครงสรางเทศบาลตําบลมะคา  จะกําหนดภารกิจหลักดานการพัฒนาเมือง  การบริหารงาน
ของเทศบาล  จึงกําหนดฝายอํานวยการ  ฝายปกครอง  ใหเปนฝายอยูในสํานักปลัดเทศบาล เพื่อดําเนินการ 
ตาม  พ.ร.บ. เทศบาล  2496  และรองรับการถายโอนภารกิจ ตาม  พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 
  2)  โครงสรางเทศบาลตาํบลมะคา  จะกาํหนดภารกิจหลักดานการพัฒนารายไดของ
เทศบาล  จึงกําหนดฝายบริหารงานคลัง  ใหเปนฝายอยูในกองคลัง  เพื่อดําเนินการตาม พ.ร.บ. เทศบาล  
2496  และรองรับการถายโอนภารกิจ ตาม  พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 
  3)  โครงสรางเทศบาลตําบลมะคา  จะกําหนดภารกิจหลักดานการพัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐานของเทศบาล  จึงกําหนดฝายการโยธา  ใหเปนฝายอยูในกองชาง  เพ่ือดําเนินการตาม 
พ.ร.บ. เทศบาล  2496  และรองรับการถายโอนภารกิจ ตาม  พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 
  4)  โครงสรางเทศบาลตาํบลมะคาจะกําหนดภารกิจหลักดานการพัฒนาการสุขาภิบาล
และอนามัย  จึงกําหนดฝายบริหารงานสาธารณสุข  ใหเปนฝายอยูในกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม เพื่อ
ดําเนินการตาม พ.ร.บ. เทศบาล 2496  และรองรับการถายโอนภารกิจ ตาม  พ.ร.บ. กําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 
  5)  โครงสรางเทศบาลตาํบลมะคา  จะกําหนดภารกิจดานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตาง ๆ ในดานงบประมาณ บัญชี  ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี  
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี  รวมท้ังการควบคุมเอกสารทางการเงินดวย  จึงกําหนดงานตรวจสอบ
ภายใน ในหนวยตรวจสอบภายใน เพื่อดําเนินการตาม พ.ร.บ. เทศบาล 2496 และรองรับการถายโอน 
ภารกิจ ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 



 

 

 

สํานักปลัดเทศบาล 

ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผน 5 ป (ป  61 – 65) 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการ
พัฒนาการศกึษา 
1. โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา 
-อาหารกลางวนั (ศพด.) 
-โครงการทัศนศึกษานอก
สถานที่ของเด็กเล็ก (ศพด.) 
-โครงการอบรมใหความรูและ
ทัศนศึกษาดูงานแกผูดูแลเด็ก
และบุคลากรทางการศึกษา 
-คาจัดการเรียนการสอน 

2. โครงการหนูนอยปลอดภัย
หางไกลโรค 

3. โครงการวันกาวสูฝน 
4. โครงการแขงกีฬาสีศูนยพัฒนา

เด็กเล็กกอนวัยเรียนเทศบาล
ตําบลมะคา 

5. โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน
เทศบาลตําบลมะคา 

6. โครงการจางเหมาบริการ
แมบานศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอน
วัยเรียนเทศบาลตําบลมะคา 

7. โครงการวันระลึกพระคุณแม 
8. โครงการอุดหนุนคาอาหาร

กลางวันโรงเรียนบานมะคา  
(คงฤทธิฯ) 

9. โครงการอาหารเสริม(นม) 

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการ
พัฒนาสังคม 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติผูสูงอายุและผูพิการ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ

เด็กและเยาวชน 
3. โครงการสงเสริมอนามัย

เจริญพันธเพ่ือปองกันการ
ตั้งครรภในวัยรุน 

4. โครงการควบคุมปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
ในชุมชน 

5. โครงการกีฬาตานยาเสพติด 
6. โครงการฝกอบรมพัฒนา

ทักษะการประกอบอาชีพ 
7.  โครงการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพชมุชน 

8. โครงการสนับสนุนเบ้ียยัง
ชีพผูปวยเอดส 

9. โครงการสนับสนนุเบ้ีย

ยังชีพคนพิการ 

10. โครงการสนับสนนุเบ้ีย

ยังชีพผูสูงอาย ุ

ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการ
พัฒนา การทองเที่ยว ศาสนา-
วฒันธรรม ประเพณีและกีฬา 
1. โครงการวันปยมหาราช 
2. โครงการเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตรยิ 
3. โครงการเฉลิมพระ

ชนมพรรษา (12 
สิงหาคม) 

4. โครงการวันข้ึนปใหม 
5. โครงการสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง 
6. โครงการประเพณี

สงกรานต 
7. โครงการประเพณีแห

เทียนเขาพรรษา 
8. อุดหนุนโครงการรัฐพิธี

อําเภอโนนสูง 
 

ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการ
บริหาร จัดการบานเมืองที่ด ี
1. โครงการจัดการเลือกตั้ง

ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิก
สภาทองถ่ิน 

2. โครงการอบรมใหความรู
ประชาชนเก่ียวกับการ
เลือกตั้งทองถ่ิน 

3. โครงการเทศบาลพบประชาชน 
4. โครงการ 5 ส 
5. โครงการปรับปรุงขอมูลทาง

ทะเบียน 
6. โครงการจางหนวยงานหรอื

สถาบันภายนอกสํารวจความ
พึงพอใจในการใหบริการ
ประชาชนของเทศบาล 

7. โครงการจัดทําแผนชุมชน 
8. โครงการวันเทศบาล 
9. โครงการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินเทศบาลตําบลมะคา 
10. โครงการเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมบุคลากรเทศบาล
ตําบลมะคา 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเทศบาลตําบลมะคา 

ยุทธศาสตรที่ 9 ดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
1. โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหม 

2. โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต 

3. โครงการลดอุบัติเหตุและ
เสริมสรางวินัยจราจร 

4. โครงการฝกอบรมและซอม
แผนปองกันภัยฝายพลเรือน 

5. โครงการวันอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) 

6. โครงการจัดซื้อพรอมติดต้ัง
กลองวงจรปดบริเวณสี่แยก
และจุดเสี่ยง ชุมชนบานมะคา 

7. โครงการฝกอบรมทบทวน

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน (อปพร.) 

8. โครงการฝกอบรมพัฒนา

ศักยภาพของ อปพร. และ

ศึกษาดูงาน 

9. อุดหนุนโครงการปองกันและ

ปราบปรามและรักษาความ



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนตําแหนงและอัตรากําลังที่ตองการ  จํานวน  19  อัตรา  เพ่ือจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (ป 64-66) 
 

1. ประเภทอํานวยการ    จํานวน  3  อัตรา 
2. ประเภทวิชาการ   จํานวน  5  อัตรา 
3. ประเภทท่ัวไป   จํานวน  3  อัตรา 
4. ประเภทลูกจางประจํา  จํานวน  2 อัตรา 
5. ประเภทพนักงานจาง  จํานวน  6  อัตรา 
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กองคลงั 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ในแผน 5 ป (ป  61 – 65) 
 

ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบรหิารจัดการบานเมืองที่ด ี
1. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
2. โครงการรับชําระภาษีเคลื่อนที ่

จํานวนตําแหนงและอัตรากําลังที่ตองการ  จํานวน  5  อัตรา  เพื่อจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (ป 64-66) 
 

1. ประเภทอํานวยการ     จํานวน  2  อัตรา 
2. ประเภทวิชาการ   จํานวน  1  อัตรา 
3. ประเภททั่วไป   จํานวน  1  อัตรา 
4. ประเภทพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา ในแผน 5 ป (ป  61 – 65) 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสานตอแนว
พระราชดาํร ิ
1. โครงการขุดสระชุมชนบานโนนดินทราย(ปาชาเกา) 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 
1. โครงการปรับปรุงระบบประปาสระประปาเทศบาล

ตําบลมะคา 
2. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. สายเลียบถนน

ศรีสวัสดิ์ ชุมชนบานโนนดินทราย 
3. โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอ

พักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาธารณะขาง  
โรงเรียนมะคาวิทยา ชุมชนบานดอนมวง 

4. โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม
บอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายผิวจารจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.เทศบาล 8 ซอย 1 ชุมชน
บานดอนมวง 

5. โครงการกอสรางบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงสระ
แดง ชุมชนบานโนนดินทราย 

6. โครงการกอสรางบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงสระ
วัดบานปาโกรก-โนนดินทราย ชุมชนบานโนนดิน
ทราย 

 

กองชาง 

ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
1. โครงการปรับปรุงหองประชุมเทศบาลตําบลมะคา 
2. โครงการกอสรางโรงจอดรถจักรยานยนตพรอม

หลังคาและคานยึดกําแพง สาํนักงานเทศบาล
ตําบลมะคา 

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  
7. โครงการกอสรางถนน คสล. เชื่อมถนนเทศบาล 2 และ
งานวางทอลอดถนน จํานวน 2 จุด ชุมชนบานมะเกลือ 
(บานนางตะเภาหนุน นอยกลาง) 
8. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายสามารถ          
ขอแจงกลาง ชุมชนบานโนนดินทราย 
9. โครงการซอมสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต    
ถนนเทศบาล 8 ชุมชนบานดอนมวง 
10. โครงการซอมสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ถนน
เทศบาล 1 จากทางลงสะพานกลับรถเกอืกมาถึงอุโมงค
รถไฟ ชุมชนบานมะเกลือ 
11. โครงการกอสรางบันได คสล. ลงสระยายออง ชุมชน
บานดอนมวง 
12. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. เลียบถนน
เทศบาล 4 ชุมชนบานโกรก 
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จํานวนตําแหนงและอัตรากําลังที่ตองการ  จํานวน  7  อัตรา  เพื่อจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (ป 64-66) 
 

1. ประเภทอํานวยการ     จํานวน  2  อัตรา 
2. ประเภททั่วไป   จํานวน  1  อัตรา 
3. ประเภทพนักงานจาง   จํานวน  4  อัตรา 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา ในแผน 5 ป (ป  61 – 65) 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพฒันาสาธารณสุข 
1. โครงการตลาดดีมีมาตรฐาน 
2. โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
3. โครงการตรวจสุขภาพประชาชน 
4. โครงการฝกอบรมแกนนําครอบครัว 
5. โครงการอาหารสะอาดรสชาตอิรอย 
6. โครงการควบคุมปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 
7. โครงการสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลมะคา 
8. โครางการจัดซื้อครุภัณฑของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
9. โครงการอุดหนุนเงินสําหรับการดําเนินงานตามแนวโครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข 
10. โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
11. โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว

ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
12. โครงการควบคุมปองกันโรคไขหวัดนก 
13. โครงการควบคุมปองกันโรคมือเทาปาก 
14. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลมะคา 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1. โครงการเรารักสิ่งแวดลอม 
2. โครงการคัดแยกขยะ 
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จํานวนตําแหนงและอัตรากําลังที่ตองการ  จํานวน  10  อัตรา  เพื่อจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (ป 64-66) 
 

1. ประเภทอํานวยการ     จํานวน  2  อัตรา 
2. ประเภททั่วไป   จํานวน  1  อัตรา 
3. ประเภทพนักงานจาง   จํานวน  7  อัตรา 
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การนํายุทธศาสตรแผนพัฒนามาประกอบการวิเคราะหภารกิจ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ภารกิจงานสอดคลองกับกําหนดตําแหนง 

ยุทธศาสตรที ่1  
การพัฒนาดานสานตอ
แนวพระราชดาํริ   

 
1. ประสานและบริหารการจัดการ
น้ํา ตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เม่ือ
ป 2538 เพื่อแกไจและปองกัน
ปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 
2. พัฒนาขุดลอกคูคลองและจัดสราง
แหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อ
การเกษตร เพื่อการอุปโภค และ
บริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไข
ปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
3. พัฒนาชุมชนและสังคมตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และใหเขาใจเรื่องการใชน้ําและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหคุมคา 
 

 
ภารกิจงานเก่ียวของกับงานบริหารจัดการ
น้ํา  ซึ่งหนวยงานผูรับผิดชอบ  ไดแก            
กองชาง 
 

ยุทธศาสตรที ่2  
ดานการพัฒนาการศึกษา 
  

 
1. สงเสริมและพัฒนาศูนยพฒันาเด็ก
เล็กกอนวัยเรียนเทศบาลตําบลมะคา
ใหเปนไปตามมาตรฐานการศกึษา 
2. พัฒนาและเตรียมบุคลากรดาน
การศึกษา (ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน) ใหเปนผูมีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐาน 
สากล  รองรับประชาคมอาเซียน 
3. สนับสนุนใหมีการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปน
เครื่องมือและประกอบการศึกษา 
4. สนับสนุนศูนยคอมพิวเตอรระดับ
ชุมชนเพื่อเพ่ิมทักษะประชาชนใน
ชุมชน สนับสนุนและสงเสรมิให
ประชาชนทุกหมูทุกระดับใหเตรียม 
พรอมและตระหนักถึงความสําคัญ 
ของการสูประชาคมอาเซียนในทุกดาน 
 

 
ภารกิจงานเก่ียวของกับงานบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา  และสนับสนุนการใชระบบ
สารสนเทศ  ซึ่งหนวยงานผูรับผิดชอบ  
ไดแก งานบริหารการศึกษา  สํานักปลัด 
เทศบาล 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ภารกิจงานสอดคลองกับกําหนดตําแหนง 

ยุทธศาสตรที ่3  
ดานการพัฒนาการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. พัฒนา ปรบัปรุงพันธุพืชและเมล็ด
พันธุพืชที่ดี มีคุณภาพเพื่อเกษตรกร
จะไดเพิ่มผลผลิต โดยสงเสริมใหเกิด
เกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุพืช
ใหมๆ ท่ีมีคณุภาพสูงขึ้น 
2. ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคา
ผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรงุ
ผลิตผลใหมีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากล 
3. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
เกษตรกรในหมูบาน (อกม.) หา
รูปแบบใหม ๆ ปรับปรุงรูปแบบเกาให
มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. สงเสริมสนับสนุนการถนอมและ
แปรรูปสินคาทางการเกษตรอยางมี
คุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและ
ปริมาณสินคาคุณภาพในทองถ่ิน 
และสงเสริมการกระจายสินคา 
5. สนับสนุนการทําการเกษตร
ทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมี
การเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพื่อการ
บริโภค เพื่อจําหนายและเพื่อการ
อนุรักษ 
 

 
ภารกิจงานเก่ียวของกับการสงเสริม 
สนับสนุน  และพัฒนาคุณภาพเกษตรกรใน
ดานตาง ๆ ซึ่งหนวยงานผูรับผิดชอบ ไดแก 
งานพัฒนาชุมชน  สาํนักปลัดเทศบาล 
  
 

ยุทธศาสตรที ่4  
ดานการพัฒนาสงัคม 
  

 
1. สงเสริมและพัฒนาบทบาทของ
คณะกรรมการหมูบานและชุมชนให
เขมแข็ง เพื่อเปนผูนําการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่นที่มีคุณภาพ 
2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน นาํไปสู
ชุมชนเขมแข็งอยางย่ังยืน 

 
ภารกิจงานเก่ียวของกับการสนับสนุน
บทบาทการเปนผูนําการพัฒนาชุมชน  
พัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายุ  ปองกันและ
แกปญหายาเสพติด  ซึ่งหนวยงาน
ผูรับผิดชอบ ไดแก  งานพัฒนาชุมชน  
สํานักปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ภารกิจงานสอดคลองกับกําหนดตําแหนง 

 
  

 
3. สงเสริม พัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตของสตร ีผูสูงอายุ                
ผูพิการ และผูดอยโอกาส 
4. สงเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็ก
และเยาวชน เพื่อเปนบุคลากรท่ีมี
คุณภาพของสังคมตอไปในอนาคต 
5. สงเสริม พัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพตามความสามารถของ
แรงงานในทองถิ่น เพ่ือเตรียม
ยกระดับเขาสูประชาคมอาเซียน 
6. ปองกันและใหมีการปราบปราม
และแกไขปญหาการเสพ การผลิต 
การจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
 

 
  

ยุทธศาสตรที ่5  
ดานการพัฒนา
สาธารณสุข  

 
1. เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนในดานสาธารณสุข โดย
สงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข ใหทํางานอยางมี
คุณภาพและมีขวัญกําลงัใจที่ดี 
2. สงเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในระดับหมูบานและชุมชน
ใหมีสุขภาพแข็งแรงโดยใหการเรียนรู
การดูแลสุขภาพการออกกําลังกาย 
การปองกันโรค การใชยาอยาง
ถูกตอง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน และการเขารับการตรวจ
สุขภาพหรือการรับบริการดาน
สาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการ
ทางการแพทย 
 
 

 
ภารกิจงานเก่ียวของกับการเสริมสรางความ
เขมแข็งดานสาธารณสุข การดูแลสุขภาพ
อนามัยของประชาชน  ซึ่งหนวยงาน
ผูรับผิดชอบ ไดแก  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรที่ 6  
ดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน  
  

 
1. สงเสริมสนับสนุนการวาง ระบบ
การพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิต
พื้นฐาน ใหสอดคลอง กับความจําเปน
และความตองการของประชาชนใน
การดํารงชวีิตอยางพอเพียง 
2. กอสราง ปรับปรุงเสนทางการ
คมนาคมอยางท่ัวถึง ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการและแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
โดยเฉพาะเสนทางการขนสงผลผลิต  
ทางการเกษตร แหลงทองเท่ียวและ
พื้นที่อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน 
3. ประสาน สนับสนุน รวมมือกับ
สวนราชการและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ 
เครื่องจักร ตลอดจนผูปฏิบัติงานที่มี
ความชาํนาญในการกอสราง 
ปรับปรุงเสนทางคมนาคม 
4. ประสานในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนในดาน
สาธารณูปโภค และสงเสริมให
ประชาชนเขาใจในการใชและรักษา
สาธารณูปโภคอยางคุมคา 
 

 
ภารกิจงานเก่ียวของกับการพัฒนาดาน
โครงสรางคุณภาพชีวิตพื้นฐาน  กอสราง
และปรับปรุงเสนทางการคมนาคม  ซึ่ง
หนวยงานผูรับผิดชอบ  ไดแก  กองชาง 
 

ยุทธศาสตรที่ 7  
ดานการพัฒนาการ
ทองเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณีและ
กีฬา  
  

 
1. พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกจิการ
ดานศาสนา ศิลปวฒันธรรม และ
ประเพณีของชุมชน เพื่อการอนุรกัษ
สืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการ
ทองเท่ียว 
2. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยว
เดิม สรางแหลงทองเท่ียวใหม รวม 
ทั้งกิจกรรมดานการทองเที่ยว และ
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อ 
 

 
ภารกิจงานเก่ียวของกับการพัฒนาฟนฟู 
และดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และ
สงเสริมการแขงขันกีฬาตาง ๆ ซึ่งหนวยงาน
ผูรับผิดชอบ ไดแก  งานบรหิารการศึกษา
งานพัฒนาชุมชน  สาํนักปลัดเทศบาล  
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  กระตุนเศรษฐกิจ และสรางรายได 

จากการทองเท่ียวใหเพิ่มขึ้น 
3. สนับสนุนการสงเสรมิความ 
สามารถของผูประกอบการธุรกิจ
ทองเท่ียว และสรางเครือขายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ 
4. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ลานกีฬาชุมชน การจัดการแขงขัน
กีฬาประเภทตางๆ รวมทั้งการดําเนิน
กิจกรรมดานนันทนาการและ 
สันทนาการ   
 

 

ยุทธศาสตรที่ 8  
ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี  
  

 
1. สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นใน
ทุกๆ ดาน ตามหลักการบริหารจัดการ
ที่ดี 
2. จัดหาครุภัณฑ พัฒนาเครื่อง มือ
เครื่องใช และนําระบบสารสนเทศมา
ใชในการบริหาร งานภายในองคกร 
3. สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให
ไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย 
เพิ่มพูนความรู เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการทํางานใหเกิด
ประสิทธิผลในการบริการประชาชน 
และในการสื่อสารและรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 
4. บูรณาการการจัดทําแผน พัฒนา
ทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงาน 
ภาครัฐ และเอกชน องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น เพื่อพัฒนาทองถิ่น สราง
ประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
5. เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามี
สวนรวมในการกําหนดนโยบายและ
ความตองการของประชาชนในการ
พัฒนาเทศบาล 
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

 
ภารกิจงานเก่ียวของกับการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี  ซึ่งหนวยงานผูรบัผิดชอบ 
ไดแก  ทุกสวนราชการในเทศบาล 
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ยุทธศาสตรที่ 9  
ดานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน  
  

 
1.  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้ง
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ  และภัย
พิบัติตาง ๆ  
2. การปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
3. สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้ง
ระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชน 
และสถานที่สาํคัญเพื่อสรางความ
อบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 
4. สนับสนุนการฝกอบรม จัดตั้งและ
อบรมฟนฟูตํารวจบาน และ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.) เพื่อเปนกําลังสนับสนุน
เจาหนาท่ีรัฐ และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและจราจรในชุมชนหมูบาน 
 

 
ภารกิจงานเก่ียวของกับการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน  ซึ่งหนวยงานผูรับผิดชอบ ไดแก 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยุทธศาสตรที่ 10  
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. การพัฒนา ฟนฟูและอนุรกัษ
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุม
น้ําลาํคลอง และปาไมใหมีความอุดม
สมบูรณ 
2. การรณรงคสรางจิตสํานึก เพื่อ
ปองกันและแกไขปญหามลพิษและ
ปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน 
3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ 

 
ภารกิจงานเก่ียวของกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซึ่ง
หนวยงานผูรับผิดชอบ ไดแก                   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
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  จากสภาพปญหาของเทศบาลตําบลมะคา  เทศบาลตําบลมะคามีภารกิจ อํานาจหนาท่ีที่
จะตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใน พระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด  เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้ 

 8.1  โครงสราง แบงสวนราชการออกเปน   5   สวน  คือ 
  1.  สํานักปลัดเทศบาล 
  2.  กองคลัง 
  3.  กองชาง 
  4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  5.  หนวยตรวจสอบภายใน 
 

โครงสรางสวนราชการเทศบาลตําบลมะคา 
 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจบุัน โครงสรางตามแผนอตัรากําลังใหม หมายเหตุ 

1. สํานักปลัดเทศบาล 1. สํานักปลัดเทศบาล   

    1.1 ฝายอํานวยการ       1.1 ฝายอํานวยการ     

          1.1.1 งานการเจาหนาท่ี           1.1.1 งานการเจาหนาที ่   

          1.1.2 งานวิเคราะหนโยบายและแผน           1.1.2 งานวิเคราะหนโยบายและแผน   

          1.1.3 งานงบประมาณ           1.1.3 งานงบประมาณ   

          1.1.4 งานนิติการ           1.1.4 งานนิติการ   

          1.1.5 งานประชาสัมพันธ           1.1.5 งานประชาสัมพันธ   

          1.1.6 งานพัฒนาชุมชน           1.1.6 งานพัฒนาชุมชน   

          1.1.7 งานบริหารการศึกษา           1.1.7 งานบริหารการศึกษา   

          1.1.8 งานกิจการสภา           1.1.8 งานกิจการสภา   

          1.1.9 งานธุรการ           1.1.9 งานธุรการ  

    1.2  ฝายปกครอง      1.2  ฝายปกครอง    

          1.2.1 งานทะเบียนราษฎร           1.2.1 งานทะเบียนราษฎร   

          1.๒.๒ งานรักษาความสงบ           1.๒.๒ งานรักษาความสงบ   

          1.๒.๓ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย           1.๒.๓ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

                        

   
 
 
 
 
 

8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจบุัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

2. กองคลัง 2. กองคลัง   

    2.1 ฝายบริหารงานคลัง      2.1 ฝายบริหารงานคลัง    

          2.1.1 งานพัสดุและทรัพยสิน           2.1.1 งานพสัดุและทรัพยสิน   

          2.1.2 งานการเงนิและบัญชี           2.1.2 งานการเงินและบัญชี   

          2.1.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได           2.1.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได   
          2.1.๔ งานผลประโยชนและกิจการ 
                   พาณิชย 

          2.1.๔ งานผลประโยชนและกิจการ 
                   พาณิชย   

          2.๑.5 งานแผนที่ภาษีและทะเบียน           2.๑.5 งานแผนที่ภาษีและทะเบียน 

                   ทรัพยสิน                    ทรัพยสิน   

          2.๑.6 งานธุรการ           2.๑.6 งานธุรการ 

3. กองชาง 3. กองชาง   

    3.1 ฝายการโยธา      3.1 ฝายการโยธา    

          3.1.1 งานวิศวกรรม           3.1.1 งานวิศวกรรม   

          3.1.2 งานสถาปตยกรรม           3.1.2 งานสถาปตยกรรม   

          3.1.3 งานผังเมือง           3.1.3 งานผังเมือง   

          3.๑.๔ งานสาธารณูปโภค           3.๑.๔ งานสาธารณูปโภค   

          3.๑.๕ งานสวนสาธารณะ           3.๑.๕ งานสวนสาธารณะ   

          3.๑.๖ งานศูนยเครื่องจักรกล           3.๑.๖ งานศูนยเครื่องจักรกล   

          3.๑.๗ งานจัดสถานท่ีและการไฟฟา                               3.๑.๗ งานจัดสถานท่ีและการไฟฟา                       

                   สาธารณะ                    สาธารณะ 

          3.๑.๘ งานผลิตและการบริการ           3.๑.๘ งานผลิตและการบริการ   
          3.๑.๙ งานธุรการ 
 

          3.๑.๙ งานธุรการ 
 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

    4.1 ฝายบริหารสาธารณสุข      4.1 ฝายบริหารสาธารณสขุ    

          4.1.1 งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม           4.1.1 งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม   

          4.1.2 งานเผยแพรและฝกอบรม           4.1.2 งานเผยแพรและฝกอบรม   

          4.1.3 งานรักษาความสะอาด           4.1.3 งานรักษาความสะอาด  

          4.1.4 งานสัตวแพทย           4.1.4 งานสัตวแพทย   

          4.1.5 งานสงเสริมสขุภาพ           4.1.5 งานสงเสริมสขุภาพ   

          4.๑.6 งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ           4.๑.6 งานปองกันและควบคุมโรคตดิตอ   
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจบุัน โครงสรางตามแผนอตัรากําลังใหม หมายเหตุ 

          4.๑.7 งานศูนยบริการสาธารณสุข           4.๑.7 งานศูนยบริการสาธารณสุข   

          4.๑.8 งานธุรการ           4.๑.8 งานธุรการ   

                       

5. หนวยตรวจสอบภายใน 5. หนวยตรวจสอบภายใน   

    5.1 งานตรวจสอบภายใน     5.1 งานตรวจสอบภายใน   

          5.1.1 งานตรวจสอบภายใน           5.1.1 งานตรวจสอบภายใน   

8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
เทศบาลตําบลมะคากําหนดภารกิจงานดานตาง ๆ ในแตละสวนราชการ  เทศบาลจึงวิเคราะหการกําหนด 

ตําแหนง  และอัตรากําลังตามภารกิจไวในแผนอัตรากําลัง  3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ดังนี้ 

       บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 

ลําดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลาเรื่อง  

(นาที) 
ปริมาณทัง้ป

(เรื่อง) 
ระยะเวลาทัง้ป

(นาที) 
อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

ปลัดเทศบาล         

  กํากับดูแล ควบคุม ติดตาม เสนอแนะ         

  ใหความคิดเห็นการปฏิบัติงานภายใน         

  สํานักปลัดเทศบาล  กองชาง  กองคลัง           

  และหนวยงานตรวจสอบภายใน  ดังนี้         

1 กํากับดูแล ควบคุม ติดตาม เสนอแนะ 60 260 15,600 0.19 

  ใหความคิดเห็นการปฏิบัติงาน     

2 ดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคําส่ัง ๖๐ 720 43,200 0.52 

  เชน  การอนุญาต  การอนุมัติ  การดูแลผล     

  ประโยชนของเทศบาล      

3 ทําหนาที่เจาหนาท่ีงบประมาณ 60 35 2,100 0.03 

4 รับผิดชอบเก่ียวกับการเงินท่ัวไปของเทศบาล ๖๐ 75 4,500 0.05 

5 ทําหนาที่กรรมการรักษาเงินของเทศบาล ๒๐ 260 5,200 0.06 

6 เปนพนักงานเจาหนาท่ีประเมินภาษี 20 550 11,000 0.13 

๗ ทําหนาที่พิจารณาการเบิกจายงบประมาณ ๒๐ 1,820 36,400 0.44 

๘ ฝกอบรมและใหคําแนะนําปรึกษาในการ 20 150 3,000 0.04 

  ปฏิบัติงาน     
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ลําดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลาเรื่อง  

(นาที) 
ปริมาณทัง้ป

(เรื่อง) 
ระยะเวลาทัง้ป

(นาที) 
อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

๙ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ 120 ๓๕ 4,200 0.05 

๑๐ พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่  และ 120 2 240 0.00 

  งบประมาณของงานที่รับผิดชอบ       

๑๑ กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตาม 120 ๑๕๐ 18,000 0.22 

  ประเมินผลการปฏิบัติงานตาง ๆ      

๑๒ 
ทําหนาที่คณะกรรมการในโครงการจัดซ้ือจัด
จาง 60 ๒๐ 1,200 0.01 

  ตางๆ ของเทศบาล     

13 ทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน/พิจารณา 720 2 1,440 0.02 

  เลื่อนข้ันเงินเดือน     

14 งานอ่ืนที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 30 130 3,900 0.05 

รวม    1,490 4,209 149,980 1.81 

รองปลัดเทศบาล       

  กํากับดูแล ควบคมุ ติดตาม เสนอแนะ       

  ใหความคิดเห็นการปฏิบัติงานภายในกอง       

  สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  กองชาง  และ       

  งานบริหารการศกึษา สํานักปลัดเทศบาล ดังน้ี       

๑ กํากับดูแล ควบคุม ติดตาม เสนอแนะ 60 260 15,600 0.19 

  ใหความคิดเห็นการปฏิบัติงาน     

๒ ควบคุมการจัดทําแผนการเรียนการสอน ๓๖๐ ๑๒ 4,320 0.05 

  การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  แผนพัฒนา     

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลมะคา     

๓ กํากับดูแล การจัดทําโครงการของกองทุน ๗๒๐ ๖ 4,320 0.05 

  หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลมะคา     

๔ กําหนดแผนการปฏิบัติงาน และติดตาม ๑๒๐ ๑๒ 1,440 0.02 

  ประเมินผลการปฏิบัติงานของกองชาง     

  กองสาธารณสขุฯ และงานบรหิารการศึกษา     

๕ กํากับดูแล งานเขียนแบบโครงการกอสราง 240 ๑๕ 3,600 0.04 

  การประมาณราคากลางงานกอสราง     

๖ งานประชุมกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ๙๐ ๘๕ 7,650 0.09 

๗ ตอบปญหาและใหคําแนะนําช้ีแจงเรื่องตาง ๆ  ๖๐ ๑๕๐ 9,000 0.11 
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
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ลําดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลาเรื่อง  

(นาที) 
ปริมาณทัง้ป

(เรื่อง) 
ระยะเวลาทัง้ป

(นาที) 
อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

๘ งานติดตอประสานกับหนวยงานและ ๓๐ ๒๐ 600 0.01 

  บุคคลตางๆ      

๙ ทําหนาที่คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจาง ๖๐ ๘๕ 5,100 0.06 

ตางๆ 

๑๐ ทําหนาที่พิจารณาการเบิกจายงบประมาณ ๒๐ ๗๘๐ 15,600 0.19 

๑๑ ทําหนาที่กรรมการรักษาเงินของเทศบาล ๒๐ 260 5,200 0.06 

๑๒ ติดตามผลการดําเนินงาน การรายงานผล ๖๐ 260 15,600 0.19 

  การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งาน ตาง ๆ     

  ของกองชาง  กองสาธารณสุขฯ และงาน     

  บริหารการศึกษา     

๑๓ งานอ่ืนที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย ๓๐ 130 3,900 0.05 

รวม          1,870 2,075 91,930 1.11 

รวมทั้งสิ้น         3,200      4,958  246,680 2.98 

1. สํานักปลัดเทศบาล 

ลําดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลาเรื่อง  

(นาที) 
ปริมาณทัง้ป

(เรื่อง) 
ระยะเวลาทัง้ป

(นาที) 
อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล         

๑ กํากับดูแล ควบคุม ติดตาม เสนอแนะใหความ         

  คิดเห็นการปฏิบัติงานภายในสํานักปลัดเทศบาล         

  ๑) งานธุรการ 30       1,000          30,000            0.36  

  ๒) งานการเจาหนาท่ี 30 500         15,000            0.18  

  ๓) งานวิเคราะหนโยบายและแผน ๓๐ ๑๕๐           4,500            0.05  

  4) งานพัฒนาชุมชน 30 ๓๕๐         10,500            0.13  

  5) งานประชาสัมพันธ ๑๕ ๔๐๐           6,000            0.07  

  ๖) งานนิติการ ๖๐ ๒๐           1,200            0.01  

  ๗) งานบริหารการศึกษา ๔๐ ๔๕๐         18,000            0.22  

  ๘) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓๐ ๓๕๐         10,500            0.13  

  ๙) งานทะเบียนราษฏร ๒๐ ๑๕๐           3,000            0.04  

๒ งานประชุมกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ๑๐๐ ๓๐           3,000            0.04  

๓ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับ ๔๐ ๑๐๐           4,000            0.05  

  งานในหนาที ่         

๔ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย         
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ลําดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลาเรื่อง  

(นาที) 
ปริมาณทัง้ป

(เรื่อง) 
ระยะเวลาทัง้ป

(นาที) 
อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

  ๑) งานกิจการสภา ๖๐๐ ๖           3,600            0.04  

  ๒) แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต          5,300  ๑           5,300            0.06  

  ๓) งานควบคุมภายใน          4,800  ๑           4,800            0.06  

  ๔) งานติดตอประสานกับหนวยงานและ ๑๐ ๑๐๐           1,000            0.01  

  บุคคลตางๆ          

  ๕) กรรมการในการจัดซื้อจัดจางตาง ๆ ๓๐ ๒๐๐           6,000            0.07  

  6) กรรมการในโครงการกิจกรรมของเทศบาล ๖๐ ๑๕              900            0.01  

รวม       11,165  3,808      126,400           1.53  

ฝายอํานวยการ         

         งานธุรการ         

๑ งานสารบรรณของเทศบาล รับ-สงเอกสาร 5 5,494         27,470            0.33  

  และพัสด ุจากหนวยงานตาง ๆ ทุกประเภท         

๒ งานประชุมพนักงาน ๑๒๐ ๒๔           2,880            0.03  

๓ งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหนวยงาน ๖๐ ๑๕๐           9,000            0.11  

  ตางๆที่ขอความรวมมือ         

๔ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับ ๓๐ ๑๒๐           3,600            0.04  

  เอกสารสําคัญของทางราชการ         

๕ งานเก่ียวกับการจัดการงานพิธีการ งาน          2,400  ๑๓         31,200            0.38  

  ประเพณีในวันสําคัญตาง ๆ          

๖ งานเก่ียวกับการเลือกตั้ง        14,400  ๑         14,400            0.17  

๗ งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล ๒๐ ๕๒๐         10,400            0.13  

๘ งานรับเร่ืองราวรองทุกขและรองเรียน ๔๘๐ ๒๐           9,600            0.12  

๙ งานบันทึกจัดซื้อจัดจาง/จัดทําฏีกา ๑๐ ๘๓๗           8,370            0.10  

๑๐ งานดูแลรักษา จัดเตรียม และใหบริการ 480 50         24,000            0.29  

  เรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดตอ         

  รับรองและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ         

๑๑ งานทําความสะอาดอาคารสํานักงาน             360  ๒๘๐ 100,800           1.22  

๑๒ ปรับภูมิทัศนโดยรอบอาคารสาํนักงาน          1,440  ๑๒๐ 172,800           2.09  

  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก         

๑๓ งานควบคุมการเบิกจายวัสด ุ 20 ๑๘๐           3,600            0.04  
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ลําดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลาเรื่อง  

(นาที) 
ปริมาณทัง้ป

(เรื่อง) 
ระยะเวลาทัง้ป

(นาที) 
อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

๑๔ งานควบคุมการเบิกจายน้ํามัน การขออนุญาต ๓๐ ๒๖๐           7,800            0.09  

  ใชรถบันทึกการใชรถ การจัดทําประวัติการ         

  ซอมบํารุงรถยนต         

๑๕ งานขับรถยนต และซอมบํารุงรักษาเบื้องตน ๓๐๐ ๕๖๐      168,000           2.03  

๑๖ งานโครงการที่ตั้งไวตามเทศบัญญัติ          3,360  ๗         23,520            0.28  

๑๗ งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ๑๒๐ ๑๕๐         18,000            0.22  

รวม       23,635  8,786      635,440           7.67  

  งานการเจาหนาที ่         

๑ งานบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย และเลื่อนระดับ          1,080               7            7,560            0.09  

๒ งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัต ิ            720  ๕           3,600            0.04  

  คณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล          

  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงาน         

  จาง/งานเพิ่มเติมทะเบียนประวัติ         

๓ งานสรรหาพนักงานจาง          3,600  ๓         10,800            0.13  

๔ งานปรับปรุงระบบฐานขอมูลบุคลากร            360  ๒              720            0.01  

๕ งานระบบสวัสดิการการเบิกจายตรง (สปสช.)              20  ๖              120            0.00  

๖ งานประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงาน          1,080  ๒           2,160            0.03  

  เทศบาล         

๗ งานประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานครู            360  ๒              720            0.01  

๘ งานประเมินผลการปฏิบัติราชการลูกจางประจํา            420  ๒              840            0.01  

๙ งานประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานจาง          1,440  ๒           2,880            0.03  

๑๐ งานเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล          1,440  ๒           2,880            0.03  

๑๑ งานเลื่อนเงนิเดือนพนักงานครู            360  ๒              720            0.01  

๑๒ งานเลื่อนข้ันเงนิเดือนลูกจางประจํา            420  ๒              840            0.01  

๑๓ งานเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง          1,440  ๒           2,880            0.03  

๑๔ งานขออนุมัติปรับปรุงตําแหนงและอัตรากําลัง          1,800  ๒           3,600            0.04  

๑๕ งานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร          3,600  ๑           3,600            0.04  

๑๖ งานพัฒนาบุคลากร เชน การฝกอบรม สัมมนา          6,480  ๒         12,960            0.16  

  และศึกษาดูงาน         

๑๗ งานเก่ียวกับการพระราชทานเครื่องราช          1,080  ๑           1,080            0.01  

อิสริยาภรณ 

๑๘ งานจัดทําแผนอัตรากําลัง          5,400  ๑           5,400            0.07  
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ลําดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลาเรื่อง  

(นาที) 
ปริมาณทัง้ป

(เรื่อง) 
ระยะเวลาทัง้ป

(นาที) 
อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

๑๙ งานการตอสัญญาพนักงานจาง          1,080  ๑           1,080            0.01  

๒๐ งานสวัสดิการบําเหน็จบํานาญพนักงานเทศบาล              30  ๑๒              360            0.00  

  ลูกจางประจํา และสวัสดิการพนักงานจาง         

๒๑ งานการลาพักผอนประจําและการลาอื่น ๆ                5  ๓๘๓           1,915            0.02  

๒๒ งานตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการ              15  ๒๖๐           3,900            0.05  

๒๓ งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย            120  ๑๒๐         14,400            0.17  

รวม       32,350  822        85,015           1.03  

  งานวิเคราะหนโยบายและแผน         

๑ งานรวบรวมวิเคราะหและใหบริการขอมูลท่ี            180             30            5,400            0.07  

  จําเปนตองนํามาใชในการวางแผนและการ         

  ประเมินผลการแผนทุกระดับ         

๒ งานจัดเตรียมเอกสารที่ใชประกอบการ            120  ๓๐           3,600            0.04  

  พิจารณาแผนของเทศบาลและหนวยงานหรือ         

องคกรที่เก่ียวของ 

๓ งานจัดทําและเรยีบเรียงแผนพัฒนาเทศบาล        10,800  ๒         21,600            0.26  

๔ งานวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ            180  ๘๓         14,940            0.18  

  เพื่อสนองหนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของ         

๕ งานประสานกับหนวยงานในเทศบาลและ            120  ๕๐           6,000            0.07  

  หนวยงานอ่ืนท่ีเสนอบริการสาธารณูปการ         

  ในเขตเทศบาลและหนวยงานใกลเคยีงเก่ียวกับ         

  การวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผน         

๖ งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล          3,600  5         18,000            0.22  

  และโครงการตาง ๆ          

7 งานบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศทาง          4,800  ๖         28,800            0.35  

  คอมพิวเตอร         

๘ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย              40  ๒๕๐         10,000            0.12  

รวม       19,840  456      108,340           1.31  

  งานจัดทํางบประมาณ         

๑ งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงาน            120             50            6,000            0.07  

  ประจําปใหหนวยงานตาง ๆ ทราบและ         

  ดําเนินการ         

๒ งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะห            120  ๕๔           6,480            0.08  

  งบประมาณ การโอน และแกไขงบประมาณ         
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ลําดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลาเรื่อง  

(นาที) 
ปริมาณทัง้ป

(เรื่อง) 
ระยะเวลาทัง้ป

(นาที) 
อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

๓ งานเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับ            180  ๑๒           2,160            0.03  

  การจัดทํางบประมาณ         

๔ งานจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของ        28,800  ๑         28,800            0.35  

  เทศบาลและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม          

๕ งานศึกษาหาหลักฐานรายไดใหมๆ ของเทศบาล            120  ๓              360            0.00  

๖ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย              40  ๔๐           1,600            0.02  

รวม       29,380  ๑๖๐        45,400           0.55  

  งานนิติการ         

๑ งานรางและพิจารณาตรวจรางแกไขเปลี่ยน          2,400               2            4,800            0.06  

  แปลงเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับและ         

  คําสั่งท่ีเกี่ยวของ         

๒ งานดําเนินการทางวินัย การอุธรณหรือการ          7,200               3          21,600            0.26  

  รองทุกขของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา         

  และพนักงานจาง         

๓ งานตีความ วินิจฉัย ใหคําปรึกษา ใหความเห็น            960               5            4,800            0.06  

  ทางวิชาการและตอบขอหารือปญหาการปฏิบัติ         

  ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง         

  ประกาศ หลักเกณฑ หรือหนังสอืสั่งการท่ี         

  เก่ียวของ         

๔ งานรับเร่ืองรองเรียน รองทุกข            480             20            9,600            0.12  

๕ งานพิจารณาตรวจสอบคําอุทธรณหรือคําโต            960               2            1,920            0.02  

  แยงตามกฎหมายในอํานาจหนาท่ีของเทศบาล         

๖ งานสอบสวนขอเท็จจริงความผิดทางละเมิด          4,800               1            4,800            0.06  

  ของเจาหนาที่         

๗ งานเผยแพรใหความรูทางดานกฎหมาย หรือ              60               5               300            0.00  

  ใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษาดานกฎหมาย         

  แกประชาชน         

๘ งานสอบสวนขอเท็จจริงของทุกสํานัก/กอง          2,400               4            9,600            0.12  

๙ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการละเมิด          2,400               5          12,000            0.14  

  เทศบัญญัติและกฎหมายอื่น ๆ         

๑๐ งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย              40  ๒๐              800            0.01  

รวม       21,700  ๖๗        70,220           0.85  
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ลําดับ

ที ่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ระยะเวลาเรื่อง  
(นาที) 

ปริมาณทัง้ป
(เรื่อง) 

ระยะเวลาทัง้ป
(นาที) 

อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

  งานประชาสัมพันธ         

๑ งานประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร              60           260          15,600            0.19  

  ผานชองทางตาง ๆ  เชน  เว็บไซค           

  จดหมายขาว ประกาศเสียงตามสาย ฯลฯ         

๒ งานรวบรวมขอคิดเห็นของประชาชน สื่อ              60          120            7,200            0.09  

  มวลชนหรือปญหาขอขัดของตาง ๆ ที่เก่ียวของ         

  กับการดําเนินงานประชาสัมพันธมา         

  ประมวลผลสรุปเพื่อเสนอรายงานตอผูบริหาร         

๓ งานวางแผน ควบคุมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ            240           100          24,000            0.29  

  ทุกประเภทของเทศบาลเพื่อเผยแพรไปสู         

  สาธารณชน         

๔ งานดานสื่อมวลชนสัมพันธ              30           250            7,500            0.09  

๕ งานดานการบันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ             120           120          14,400            0.17  

๖ งานพิจารณาวางหลักเกณฑ ปรับปรุงและ            360             36          12,960            0.16  

  แกไขระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ         

  ใหเหมาะสม         

๗ งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น            240             10            2,400            0.03  

๘ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย              40  ๒๐              800            0.01  

รวม         1,150  ๙๑๖        84,860           1.02  

  งานพัฒนาชุมชน         

๑ งานสาํรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน          4,800               1            4,800            0.06  

  เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนตนเอง         

๒ งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเก่ียวกับการ          2,880             12          34,560            0.42  

  พัฒนาชุมชนและสงเสริมสวัสดิภาพคนในชุมชน         

๓ งานประสานขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆ            480             48          23,040            0.28  

  เพือ่นําบริการขั้นพื้นฐานไปสูชุมชนและประชาชน        

๔ งานสังคมสงเคราะห            960             20          19,200            0.23  

๕ งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ            480             12            5,760            0.07  

  สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย         

๖ งานวิเคราะหขอมูล เพื่อวางแผนและสงเสริม          1,440               6            8,640            0.10  

  การพัฒนากลุมอาชีพ         
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อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

๗ งานสภาเด็กและเยาวชน          2,400               3            7,200            0.09  

๘ งานสวัสดิการเด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส              60           350          21,000            0.25  

  ผูดอยโอกาสและผูยากไร         

๙ งานปองกันและควบคุมยาเสพติด          1,440               4            5,760            0.07  

๑๐ งานสํารวจปญหาและความเดือดรอนของชุมชน            480             24          11,520            0.14  

  เพื่อนํามาวิเคราะหและหาแนวทางแกไขปญหา         

  ในเบ้ืองตน         

๑๑ งานกีฬาและนันทนาการ          4,800               2            9,600            0.12  

๑๒ งานจัดทําฎีกาเบี้ย              20             24               480            0.01  

๑๓ งานสารบรรณ รับ-สงหนังสือ โตตอบหนังสือ            120             60            7,200            0.09  

  ของทางราชการ         

๑๔ งานอํานวยความสะดวก  ชวยเหลือ  แนะนํา              20             60            1,200            0.01  

  ประชาชนผูมาติดตอราชการ         

๑๕ งานพัสด ุจัดซือ้จัดจาง การจัดทําทะเบียนคุม              30             24               720            0.01  

  
วัสดุการควบคุมการเบิกจายวสัดุ  การทํา
ทะเบียนซอม         

  ครุภัณฑ         

๑๖ งานเผยแพรขอมูลขาวสารความรูทางวิชาการ                10             50               500            0.01  

  ผานชองทางตางๆ เชน สื่อสังคมออนไลน          

  เว็ปไซต  เฟสบุค เทศบาลตําบลมะคา         

๑๗ งานอบรมกลุมพัฒนาสตร ี            480               2               960            0.01  

๑๘ งานบันทึกขอมูลระบบกิจการเด็กและเยาวชน               45             12               540            0.01  

๑๙ งานบันทึกขอมูลระบบสารสนเทศการจัดการ              45             12               540            0.01  

  ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวน         

ทองถ่ิน 

๒๐ งานบันทึกขอมูลระบบบูรณาการฐานขอมูล              45             12               540            0.01  

  สวัสดิการสังคม         

๒๑ งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย              40  ๒๐              800            0.01  

รวม       21,075  ๗๕๘      164,560           1.99  

 
 



53 
 

ลําดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลาเรื่อง  
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(เรื่อง) 
ระยะเวลาทัง้ป

(นาที) 
อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

  งานบริหารการศึกษา         

๑ งานศึกษาวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการศึกษาเพื่อ          4,800               6          28,800            0.35  

  เปนขอมูลประกอบการพิจารณา การพัฒนา         

  งานดานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ          

๒ งานเผยแพรเอกสารขอมูลความรูทางวชิาการ          1,440             10          14,400            0.17  

๓ งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป        12,000               1          12,000            0.14  

๔ งานประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนยพัฒนาเด็ก              30           350          10,500            0.13  

  เล็กใหไดมาตรฐานและดําเนินงานใหเปนไป         

  ตามระเบียบที่เก่ียวของ         

๕ งานประสานสถานศึกษา/โรงเรียน              30             50            1,500            0.02  

๖ งานพัฒนาบุคลากรดานการศกึษา เชน การ            960             30          28,800            0.35  

  ฝกอบรม การศกึษาดูงาน เปนตน         

๗ งานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน          1,440               2            2,880            0.03  

  ครูเทศบาล ในเรื่องการบรรจุแตงตั้ง โอนยาย         

  เลื่อนระดับ คัดเลือกและสอบคัดเลือก          

๘ งานกีฬาและนันทนาการ          3,200               5          16,000            0.19  

๙ งานศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม          2,400             10          24,000            0.29  

  ประเพณีตาง ๆ         

๑๐ งานจัดทํางบประมาณรายจายประจําป          3,600               1            3,600            0.04  

๑๑ งานจัดทําฏีกา              40             36            1,440            0.02  

๑๒ งานพัสดุและทรพัยสิน            120             24            2,880            0.03  

๑๓ งานบันทึกขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา (SIS)          2,400               1            2,400            0.03  

๑๔ งานบันทึกขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา           9,600               1            9,600            0.12  

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง         

  สวนทองถิ่น (CCIS)         

๑๕ งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปของ        14,400               1          14,400            0.17  

  สถานศึกษา         

๑๖ งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ        12,000               1          12,000            0.14  

  ของสถานศึกษา         

๑๗ งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศกึษา        12,000               1          12,000            0.14  

  ของสถานศึกษา         

๑๘ งานการจัดทาํหลักสูตรสถานศึกษา        14,400               1          14,400            0.17  
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๑๙ งานการจัดทาํแผนการจัดประสบการณการ            480           135          64,800            0.78  

  เรียนรู         

๒๐ งานตรวจรับรองการประเมินคุณภาพภายใน          1,440             46          66,240            0.80  

  ของสถานศึกษา         

๒๑ งานการรับรองการประเมินคณุภาพภายนอก          3,600               3          10,800            0.13  

  ของสถานศึกษา  (สมศ.)         

๒๒ งานคนควาทางวิชาการ การรวบรวมเอกสาร            180        1,200  216,000           2.61  

  ทางวิชาการ เขียนตํารา ผลิตคูมือ ตลอดจน         

  สื่อการเรียนการสอนตาง ๆ เพ่ือใชในการ         

  ปฏิบัติงานหรือเผยแพร หรือเพื่อพัฒนารูปแบบ         

  การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน         

๒๓ งานสงเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ            480             48          23,040            0.28  

๒๔ งานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชนใน            960               5            4,800            0.06  

  การจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ         

๒๕ งานสารบรรณ รับ-สงหนังสือ โตตอบหนังสือ              60           120            7,200            0.09  

  ของทางราชการ         

๒๖ งานควบคุมการลงเวลา/การลาของบุคลากร              10           350            3,500            0.04  

  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก         

๒๗ งานจัดทําทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑการเบิกจาย            120             48            5,760            0.07  

  วัสด ุการจัดซื้อจัดจางของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก         

๒๘ งานการเงนิและบัญชี งานจัดทําฎีกาของ            120             60            7,200            0.09  

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก         

๒๙ งานดูแลรักษาความสะอาดภายในและบรเิวณ            480           280  134,400           1.62  

  โดยรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก         

๓๐ งานปรับปรุงภูมิทัศนบรเิวณรอบศูนยพัฒนา          1,440             24          34,560            0.42  

  เด็กเล็กกอนวัยเรียน         

๓๑ งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย              40  ๖๐           2,400            0.03  

รวม     104,270  ๒๙๑๐      792,300           9.57  

  งานกิจการสภา         

๑ งานเลขานุการสภา            120             42            5,040            0.06  

๒ งานประชุมสภาเทศบาล          2,400               6          14,400            0.17  

๓ งานสารบรรณ รับ-สง หนังสือของ              30             50            1,500            0.02  

  งานสภาเทศบาล         
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ลําดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลาเรื่อง  

(นาที) 
ปริมาณทัง้ป

(เรื่อง) 
ระยะเวลาทัง้ป

(นาที) 
อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

๔ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย              40  ๒๐              800            0.01  

รวม         2,590  ๑๑๘        21,740           0.26  

รวมอัตรากําลังในฝายอํานวยการ     246,283  18,246 1,969,918 25.78 

ฝายปกครอง         

  งานทะเบียน         

๑ งานตามพระราชบัญญัติงานทะเบียนราษฏร              30           350          10,500            0.13  

  เชน แจงเกิด แจงตาย แจงยายที่อยู เปนตน         

๒ งานสอบขอเท็จจริงใหประชาชนผูมาติดตอ          2,400             24          57,600            0.70  

  เก่ียวกับงานทะเบียนราษฏร         

๓ งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดําเนินการเลือกตั้ง        12,000               1          12,000            0.14  

๔ งานบรกิารขอมูลทางทะเบียนและเผยแพร              60             70            4,200            0.05  

  ขอมูลขาวสารเก่ียวกับงานทะเบียน         

๕ งานปรับปรุงและจัดทําฐานขอมูลทางทะเบียน            960             12          11,520            0.14  

๖ งานใหคําแนะนําปรึกษาประชาชนผูมาติดตอ              30           240            7,200            0.09  

  สอบถามเรื่องงานทะเบียน         

๗ งานสารบรรณ รับ-สง หนังสือของงานทะเบียน              40             70            2,800            0.03  

๘ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย              40  ๔๐           1,600            0.02  

รวม       15,560  ๘๐๗      107,420           1.30  

  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย         

๑ งานรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ              60           365          21,900            0.26  

๒ งานปองกันและระงับอัคคีภัย            960             20          19,200            0.23  

๓ งานวิเคราะหและพิจารณาทําความเห็น สรุป          1,200             36          43,200            0.52  

  รายงาน เสนอแนะ รวมท้ังดาํเนินการดาน         

  กฎหมาย และระเบียบเก่ียวกับการปองกัน         

  และระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย         

  เชน อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ         

๔ งานประสานหนวยงานตาง ๆ เพ่ือรวมกัน            300             24            7,200            0.09  

  วิเคราะห วางแผน ระงับเหตุ ปองกันสาธารณ         

  ภัยตาง ๆ         

๕ งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย          4,800               7          33,600            0.41  

๖ งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแลในการจัดเตรียม            960             24          23,040            0.28  

  และอํานวยความสะดวกในการปองกันและ         

  ระงับสาธารณภัยตาง ๆ          
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ลําดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลาเรื่อง  

(นาที) 
ปริมาณทัง้ป

(เรื่อง) 
ระยะเวลาทัง้ป

(นาที) 
อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

๗ งานสาํรวจและพิจารณาใหความชวยเหลือ            960             45          43,200            0.52  

  ประชาชนผูประสบวาตภัย อุทกภัย ฯลฯ         

๘ งานฝกแผนปองกันภัยฝายพลเรือน          3,600               1            3,600            0.04  

๙ งานฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทา          4,800               1            4,800            0.06  

  สาธารณภัย         

๑๐ งานเก่ียวกับวิทยุสื่อสาร            180             12            2,160            0.03  

๑๑ งานเผยแพรขอมูลขาวสารของงานปองกัน            180             36            6,480            0.08  

  และบรรเทาสาธารณภัย         

๑๒ งานสารบรรณรับ-สง งานโตตอบหนังสือตาง ๆ               30           250            7,500            0.09  

  ของทางราชการ         

๑๓ งานจัดทําฏีกา              50             80            4,000            0.05  

๑๔ งานควบคุมการเบิกจายน้ํามัน การขอ              40           120            4,800            0.06  

  อนุญาตใชรถ บันทึกการใชรถ การจัดทํา         

  ประวัติการซอมบํารุงรถยนต         

๑๕ งานขับรถยนต และซอมบํารุงรักษาเบื้องตน            480           200          96,000            1.16  

๑๖ งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย              40  ๕๐           2,000            0.02  

รวม       18,640  1,271      322,680           3.90  

  งานรักษาความสงบเรียบรอยและม่ันคง         

๑ งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด             120             12            1,440            0.02  

  หาบเร แผงลอย รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจ          

  และอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ         

๒ งานควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไป            960               6            5,760            0.07  

  
ตามเทศบัญญัติ ขอบังคับ และกฎหมายที่
เก่ียวของ         

๓ งานวิเคราะหขาว เพื่อเสนอแนะวางแผน หรือ              60             50            3,000            0.04  

  โครงการที่เก่ียวของกับความมั่นคงของชาติ         

๔ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย              40  ๒๐              800            0.01  

รวม         1,180  ๘๘ 11,000          0.13  

รวมอัตรากําลังในฝายปกครอง       19,820  1,359      333,680           4.03  

รวมอัตรากําลังในสํานักปลัดเทศบาลทัง้สิ้น     266,103  19,605   2,303,598         29.81  
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อตัรากําลังในสํานักปลัดเทศบาล  ประกอบดวย 
พนักงานเทศบาล 

1) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง)  จํานวน     1     อัตรา 
2) รองปลัดเทศบาล (นักบรหิารงานทองถิ่น ระดับตน) จํานวน     1     อัตรา 

3) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไประดับตน) จํานวน     1     อัตรา 
4) หัวหนาฝายอาํนวยการ (นักบริหารงานท่ัวไประดับตน) จํานวน     1 อัตรา 
5) หัวหนาฝายปกครอง (นักบรหิารงานทั่วไป ระดับตน)     จํานวน    ๑ อัตรา 
6) นักวิเคราะหนโยบายและแผน(ปก./ชก.)               จํานวน    1 อัตรา 
7) นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)                       จํานวน    1 อัตรา 
8) นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)    จํานวน    1      อัตรา 
9) เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.)  จํานวน    1 อัตรา 
10) เจาพนักงานทะเบียน(ปง./ชง.)                         จํานวน    1 อัตรา 
11) ครู                                                             จํานวน    ๑ อัตรา 
12) ครูผูดูแลเด็ก            จํานวน    1      อัตรา 

ลูกจางประจํา 

กลุมงานสนบัสนุน 

1.  พนักงานพิมพดีด     จํานวน    1 อัตรา 
2.  พนักงานดับเพลิง     จํานวน    1 อัตรา 

พนักงานจาง 
๑. ผูชวยครูผูดูแลเดก็                                           จํานวน     ๑ อัตรา 
๒. พนักงานขับรถยนต     จํานวน     2     อัตรา 
๓. ภารโรง                                                           จํานวน     ๑  อัตรา 
๔. ผูดูแลเด็ก                                  จํานวน     1 อัตรา 

2. กองคลัง 

ลําดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลาเรื่อง  

(นาที) 
ปริมาณทั้งป

(เรื่อง) 
ระยะเวลาทัง้ป

(นาที) 
อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

  ผูอาํนวยการกองคลัง         

๑ งานกํากับดูแลงานพสัดุและทะเบียน 30 1,800 54,000 0.65 

ทรัพยสิน 

๒ งานกํากับดูแลงานการเงนิและบัญชี 30 2,000 60,000 0.72 

๓ งานกํากับดูแลงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 30 2,000 60,000 0.72 

๔ งานกํากับดูแลงานธุรการ 15 800 12,000 0.14 

รวม 105 6,600 186,000 2.25 

ฝายบริหารงานคลัง          

  งานพัสดุและทรัพยสิน         

๑ งานจัดทําแผนจัดหาพัสดุประจําป 360 2 720 0.01 

๒ งานจัดทําบัญชีรับจายพัสดุ 40 440 17,600 0.21 
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ลําดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลาเรื่อง  

(นาที) 
ปริมาณทั้งป

(เรื่อง) 
ระยะเวลาทัง้ป

(นาที) 
อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

๓ งานดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกงาน 120 800 96,000 1.16 

๔ งานอื่นท่ีไดรับมอบหมายเกี่ยวกับพัสดุ 40 120 4,800 0.06 

รวม 560 1,362 119,120 1.44 

  งานทรัพยสิน         

๑ งานทะเบียนทรัพยสิน 60 590 35,400 0.43 

๒ งานการซอมและบํารุงรักษาทรัพยสิน 20 480 9,600 0.12 

๓ งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 40 120 4,800 0.06 

รวม 120 1,190 49,800 0.61 

  งานการเงิน         

๑ งานรับเงิน - จายเงิน 30 1,886 56,580 0.68 

๒ งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงนิ 60 1,660 99,600 1.20 

๓ งานเก็บรักษาเงนิ 30 459 13,770 0.17 

๔ งานตรวจสอบเงนิจัดสรรทุกประเภท 30 240 7,200 0.09 

๕ งานทะเบียนคุมการเบิกจายเงิน 20 1,660 33,200 0.40 

รวม 170 5,905 210,350 2.54 

  งานบัญชี         

๑ งานการบัญชีและสถิติการคลัง 30 1,890 56,700 0.68 

๒ งานจัดทําเงินคงเหลือประจําวัน 20 730 14,600 0.18 

๓ งานงบการเงนิและงบทดลองประจําเดือน 1,440 24 34,560 0.42 

๔ งานงบแสดงฐานะการเงิน 4,320 2 8,640 0.10 

๕ งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 40 120 4,800 0.06 

รวม 5,850 2,766 119,300 1.44 

  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได         

๑ งานภาษีอากรคาธรรมเนียมและรายไดตางๆ 20 2,000 40,000 0.48 

๒ งานพัฒนารายได 15 3,000 45,000 0.54 

๓ งานสาํรวจและประเมินภาษีตางๆ 40 3,000 120,000 1.45 

๔ งานจัดทําทะเบียนและภาษีตางๆ 30 300 9,000 0.11 

๕ งานทะเบียนคุมและเรงรัดรายได 30 2,000 60,000 0.72 

๖ งานแผนที่ภาษีและทรัพยสิน 30 3,000 90,000 1.09 

๗ งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 40 120 4,800 0.06 

๘ งานทะเบียนกิจการพาณิชย 60 450 27,000 0.33 

รวม 265 13,870 395,800 4.78 
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ลําดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลาเรื่อง  

(นาที) 
ปริมาณทั้งป

(เรื่อง) 
ระยะเวลาทัง้ป

(นาที) 
อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

  งานธุรการ         

๑ งานบันทึกขอมูลและรายงานในระบบ 60 590 35,400 0.43 

๒ สารสนเทศตางๆดานงานคลัง         

๓ งานสารบรรณกองคลัง 30 450 13,500 0.16 

๔ 
งานจัดทําคาํสั่งและประกาศ
ประชาสัมพันธ 30 880 26,400 0.32 

๕ งานดูแลรักษาพัสดุ 40 60 2,400 0.03 

๖ งานประสานงานเก่ียวกับการประชุมตางๆ 40 60 2,400 0.03 

๗ งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 90 180 16,200 0.20 

รวม 290 2,220 96,300 1.16 

รวมอัตรากําลังในกองคลังทั้งสิ้น 7,360 33,913 1,176,670 14.22 

อัตรากําลังในกองคลัง  ประกอบดวย 
พนักงานเทศบาล 

1.  ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับตน ) จํานวน     1 อัตรา 
๒.  หัวหนาฝายบริหารงานคลงั (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)  จาํนวน   ๑   อัตรา 
๓.  นักวิชาการเงนิและบัญชี(ปก./ชก.)   จํานวน     ๑ อัตรา 
๕.  เจาพนักงานพัสดุ(ปง./ชง.)     จํานวน     ๑ อัตรา 

พนักงานจาง 
๑. คนงานท่ัวไป      จํานวน     ๑ อัตรา 

 
3. กองชาง 

 
ลําดับ

ที ่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ระยะเวลาเรื่อง 
(นาที) 

ปริมาณทัง้ป
(เรือ่ง) 

ระยะเวลาทัง้ป
(นาที) 

อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

  ผูอํานวยการกองชาง         

๑ งานกํากับดูแลโครงการและการกอสราง 10,800 8 86,400 1.04 

๒ งานกํากับดูแลการออกแบบและคํานวณราคา 540 20 10,800 0.13 

๓ กลางงานกอสราง     

๔ งานกํากับดูแลการขออนุญาตกอสรางตาง ๆ 60 4 240 0.00 

๕ งานกํากับดูแลดานการสาธารณูปโภค 180 15 2,700 0.03 

๖ งานกํากับดูลงานผลิตงานซอมบํารุงระบบ 60 450 27,000 0.33 

๗ ประปาและการใหบริการน้ําประปา         
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ลําดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลาเรื่อง 

(นาที) 
ปริมาณทัง้ป

(เรื่อง) 
ระยะเวลาทัง้ป

(นาที) 
อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

๘ งานกํากับดูแลการติดตั้งและบํารงุรกัษาไฟฟา 60 120 7,200 0.09 

  สาธารณะ         

๙ งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 60 120 7,200 0.09 

รวม 960 737 141,540 1.71 

ฝายการโยธา         

  งานวิศวกรรม             

๑ ออกแบบคํานวณดานวิศวกรรม           1,080  5 5,400 0.07 

๒ งานวางโครงการและการกอสรางทางดาน           3,600  5 18,000 0.22 

วิศวกรรม 

๓ งานใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเก่ียวกับ             360  4 1,440 0.02 

  งานทางดานวิศวกรรม     

๔  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูก             720  4 2,880 0.03 

  สรางอาคารทางดานวิศวกรรม     

๕ งานออกแบบรายการรายละเอียดทางดาน           1,080  4 4,320 0.05 

  วิศวกรรม     

๖ งานสาํรวจหาขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณ             3,600  5 18,000 0.22 

  ออกแบบกําหนดรายละเอียดทางดานวิศวกรรม     

๗ งานศกึษาวิเคราะห  วิจัยทางดานวิศวกรรม             720  4 2,880 0.03 

๘ งานประมาณราคาคากอสรางทางดานวิศวกรรม             720  8 5,760 0.07 

๙ งานควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรม         21,600  5 108,000 1.30 

๑๐ งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย           1,080  15 16,200 0.20 

รวม        34,560  59 182,880 2.21 

  งานสถาปตยกรรม         

๑ งานออกแบบ เขียนแบบทางดาน           1,080  3 3,240 0.04 

  สถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป     

๒ งานวางโครงการ  จัดทําผังและควบคุม           1,800  3 5,400 0.07 

  การกอสรางทางสถาปตยกรรม  มัณฑนศลิป     

๓ งานใหคําปรึกษาแนะนําดานสถาปตยกรรม               360  2 720 0.01 

  มัณฑนศิลป     

๔ งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูก             360  2 720 0.01 

  สรางดานสถาปตยกรรมตามกฎหมาย     
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ลําดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลาเรื่อง 

(นาที) 
ปริมาณทัง้ป

(เรื่อง) 
ระยะเวลาทัง้ป

(นาที) 
อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

๕ งานควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม         18,000  3 54,000 0.65 

๖ งานออกรายการทางสถาปตยกรรม           1,800  2 3,600 0.04 

๗ งานสาํรวจขอมูลเพ่ือออกแบบสถาปตยกรรม             720  3 2,160 0.03 

๘ งานประมาณราคาคากอสรางทางดาน             720  3 2,160 0.03 

  สถาปตยกรรมมัณฑนศิลป     

๗ งานใหบริการดานสถาปตยกรรม  มัณฑนศิลป             360  2 720 0.01 

  และงานดานศิลปกรรมตาง ๆ     

๑๐ งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย           1,080  5 5,400 0.07 

รวม        26,280  28 78,120 0.94 

  งานผังเมือง        

๑ งานจัดทําผังเมืองรวม             360  3 1,080 0.01 

๒ งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและ             360  35 12,600 0.15 

  ที่ดินสาธารณประโยชน     

๓ งานสาํรวจรวบรวมขอมูลทางดานผังเมือง             180  3 540 0.01 

๔ งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบก  ทางน้ํา             180  ๑๒ 2,160 0.03 

๕ งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง             360  2 720 0.01 

๖ งานใหคําปรึกษาดานผังเมือง             180  2 360 0.00 

๗  งานใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม             180  2 360 0.00 

๘ งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรบัมอบหมาย             120  6 720 0.01 

รวม          1,920  65 18,540 0.22 

  งานสาธารณูปโภค         

๑ งานดานการกอสรางอาคาร  ถนน  สะพาน           21,600  8 172,800 2.09 

  ทางเทา  เขื่อน  และสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ     

๒ งานวางโครงการและควบคุมการกอสราง           1,800  8 14,400 0.17 

๓ งานซอมบํารุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน             1,800  16 28,800 0.35 

  เขื่อน  ทางเทา     

๔ งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่             720  10 7,200 0.09 

๕ งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบ             720  15 10,800 0.13 

  เก่ียวกับงานกอสราง     

๖ งานควบคุมพัสดุ  งานดานโยธา             720  12 8,640 0.10 

๗ งานประมาณราคา  งานซอมบํารุงรักษา             360  20 7,200 0.09 
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ลําดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลาเรื่อง 

(นาที) 
ปริมาณทัง้ป

(เรื่อง) 
ระยะเวลาทัง้ป

(นาที) 
อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

๘ งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรบัมอบหมาย           1,080  30 32,400 0.39 

รวม        28,800  119 282,240 3.41 

  งานสวนสาธารณะ         

๑ งานจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ  เชน               360  5 1,800 0.02 

  สวนสาธารณะ  สวนสัตว  สวนหยอม  ฯลฯ     

๒ งานควบคุมดูแล  บํารุงรักษาสถานที่พักผอน             360  10 3,600 0.04 

  หยอนใจ     

๓ งานดูแล  บํารุงรักษาตนไม  พันธุไมตาง ๆ              360  1 360 0.00 

๔ งานใหคําปรึกษาแนะนําเผยแพรทางดาน             360  4 1,440 0.02 

  ภูมิสถาปตย     

๕ งานประมาณราคาดานภูมิสภาปตย             360  4 1,440 0.02 

๖ งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย             120  10 1,200 0.01 

รวม          1,920  34 9,840 0.12 

  งานศูนยเคร่ืองจักรกล         

๑ งานควบคุมการใชยานพาหนะเคร่ืองจักรกล             360  10 3,600 0.04 

๒ งานตรวจสอบซอมบํารุงรักษายานพาหนะ             120  10 1,200 0.01 

  และเครื่องจักรกล     

๓ งานควบคุมการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น             360  10 3,600 0.04 

๔ งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย               60  10 600 0.01 

รวม            900  40 9,000 0.11 

  งานจัดสถานท่ีและการไฟฟาสาธารณะ        

๑ งานติดต้ังและบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ             720  180 129,600 1.57 

๒ งานควบคุมดูแล การจัดสถานที่ในงาน              360  10 3,600 0.04 

ประเพณีตางๆ 

๓ งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบ             120  14 1,680 0.02 

  เก่ียวกับระบบไฟฟา     

๔ งานควบคุมดูแล  รักษาวัสดุ อุปกรณไฟฟา             120  160 19,200 0.23 

  ตลอดจนเคร่ืองมือตาง ๆ  เก่ียวกับงานไฟฟา     

๕ งานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย             240  50 12,000 0.14 

รวม          1,560  414 166,080 2.01 
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ลําดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลาเรื่อง 

(นาที) 
ปริมาณทัง้ป

(เรื่อง) 
ระยะเวลาทัง้ป

(นาที) 
อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

  งานผลิตและการบริการ        

๑ งานผลิต จาํหนาย และบํารุงรกัษาซอมแซม               360  ๕๒๐ 187,200 2.26 

๒ งานบริการ จดมาตรวัดนํ้า จัดเก็บคา           7,200  ๒๐ 144,000 1.74 

น้ําประปา 

รวม          7,560  ๕๔๐ 331,200 4.00 

  งานธุรการ         

๑ งานสารบรรณของกองชาง               30  260 7,800 0.09 

๒ งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและใหบริการใน               60  125 7,500 0.09 

  เรื่องสถานท่ีวัสดุอุปกรณ การติดตอและ     

  อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ     

๓ งานประสานงานจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับ             360  27 9,720 0.12 

  การประชุม     

๔ งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหนวยงาน             120  34 4,080 0.05 

  ตาง ๆที่ขอความรวมมือ     

๕  งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเก่ียวกับ             120  220 26,400 0.32 

  เอกสารสําคัญของทางราชการ     

๖ งานจัดทําฎีกา  ขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจางทุก               60  150 9,000 0.11 

ประเภท 

๗ งานจัดทําคาํสั่งและประกาศ               20  80 1,600 0.02 

๘ งานรับเรื่องราวรองทกุขและรองเรยีน               15  80 1,200 0.01 

๙ งานจัดทําการเบิกจายของกองชาง               60  ๑๕๐ 9,000 0.11 

๑๐ งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรบัมอบหมาย             120  60 7,200 0.09 

รวม            965  1186 83,500 1.01 

รวมอัตรากําลังในกองชางทั้งสิ้น      105,425      3,222  1,302,940 15.74 

อัตรากําลังในกองชาง  ประกอบดวย 
พนักงานเทศบาล 

1.  ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชางระดับตน ) จํานวน     1     อัตรา 
2.  หัวหนาฝายการโยธา (นักบริหารงานชางระดับตน) จํานวน     1     อัตรา 
3.  นายชางโยธา(ปง./ชง./อาวุโส.)    จํานวน     1 อัตรา 

พนักงานจาง 
๑. ผูชวยนายชางโยธา     จํานวน     ๑ อัตรา   
๒. คนงานท่ัวไป      จํานวน     2 อัตรา 
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๓. นักการ      จํานวน     ๑ อัตรา 
กิจการประปา 
๔. จดมาตรวัดน้ํา     จํานวน     ๑ อัตรา 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ลําดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลาเรื่อง 

(นาที) 
ปริมาณทัง้ป

(เรื่อง) 
ระยะเวลาทั้งป

(นาที) 
อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม         

๑ งานอํานวยการ วางแผน กํากับ แนะนาํ  390 75 29,250 0.35 

  ตรวจสอบ พิจารณาเสนอความเห็นชอบงาน     

  ดานธุรการ  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล     

  และงบประมาณในกองสาธารณสุขและ     

  สิ่งแวดลอมและเทศบาล     

๒ ควบคุมกํากับดูแลงานงบประมาณ งานพสัดุ 390 75 29,250 0.35 

  และทรัพยสิน งานบริหารงานสาธารณสุข ให     

  มีประสิทธิภาพเปนไปตามกฎหมายและ     

  ระเบียบที่เก่ียวของ     

๓ มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม  380 70 26,600 0.32 

  ตรวจสอบใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม     

  และแกปญหาในการปฏิบัติงาน     

รวม   1,160  220 85,100 1.03 
ฝายบริหารงานสาธารณสุข       

  งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม       

1 งานควบคมุดานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม 360 65 23,400 0.28 
2 งานสุขาภิบาลอาการและโภชนาการ 120 65 7,800 0.09 
3 งานควบคมุการประกอบการคาท่ีนารังเกียจ 120 65 7,800 0.09 
  หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ     
4 งานปองกันควบคุมแกไขเหตุรําคาญและ 360 7 2,520 0.03 
  มลภาวะ     
5 งานชีวอนามัย 360 7 2,520 0.03 

รวม   1,320  209 44,040 0.53 
  งานเผยแพรและฝกอบรม     
1 งานเผยแพรกิจกรรมทางวิชาการดาน 120 15 1,800 0.02 
  สาธารณสุข     
2 งานฝกอบรมและศึกษาดูงาน 3,600 10 36,000 0.43 
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ลําดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลาเรื่อง 

(นาที) 
ปริมาณทัง้ป

(เรื่อง) 
ระยะเวลาทั้งป

(นาที) 
อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

3 งานพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข 120 15 1,800 0.02 
4 งานประเมินผล 7,200 2 14,400 0.17 

รวม    11,040  42 54,000 0.65 
  งานรักษาความสะอาด     
1 งานกวาดลางทําความสะอาด 360 380 136,800 1.65 
2 งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 360 285 102,600 1.24 
3 งานขนถายขยะมูลฝอย 360 285 102,600 1.24 
4 งานรักษาความสะอาด 360 360 129,600 1.57 
5 งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 480 280 134,400 1.62 

รวม      1,920       1,590  606,000 7.32 
  งานสัตวแพทย     
1 งานควบคมุและรับผดิชอบโรคสัตว 1,800 6 10,800 0.13 
2 งานควบคมุและรับผดิชอบท่ีเกิดจากสัตว 1,800 7 12,600 0.15 
  เลี้ยงหรือสัตวปาที่นํามาเลี้ยงหรือสัตวที่อยู     
  อาศัยตามธรรมชาติ     
3 งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุมบุคคล 1,800 7 12,600 0.15 
4 งานควบคมุโรคพิษสุนัขบา 1,800 7 12,600 0.15 
5 งานปองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุ 360 4 1,440 0.02 
  รําคาญจากสัตว     

รวม 7,560 31 50,040 0.60 
  งานสงเสริมสุขภาพ       

1 งานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 360 7 2,520 0.03 
2 งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ 360 7 2,520 0.03 
3 งานสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก 360 7 2,520 0.03 
4 งานสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 120 280 33,600 0.41 
5 งานยาเสพติดและบําบัดยาเสพติด 120 14 1,680 0.02 

รวม     1,320  315 42,840 0.52 
  งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ       

1 งานปองกันและเสริมสรางภูมิคุมกันโรค 3,600 7 25,200 0.30 
2 งานควบคมุแมลงและพาหะนําโรค 3,600 7 25,200 0.30 
3 งานควบคมุปองกันโรคไมติดตอ 3600 7 25,200 0.30 
4 งานปองกันการติดยาและสารเสพติด 240 13 3,120 0.04 

รวม 11,040 34 78,720 0.95 
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ลําดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลาเรื่อง 

(นาที) 
ปริมาณทัง้ป

(เรื่อง) 
ระยะเวลาทั้งป

(นาที) 
อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

  งานศูนยบริการสาธารณสุข       

1 งานสนับสนุนแพทยเกี่ยวกับการตรวจ 
วินจิฉัยและ 360 15 5,400 0.07 

  ใหบริการรักษาพยาบาล     
2 งานดานสุขศึกษา 360 8 2,880 0.03 
3 งานอนามัยโรงเรียน 360 5 1,800 0.02 
4 งานอนามันแมและเด็ก 1,080 8 8,640 0.10 
5 งานวางแผนครอบครัว 360 8 2,880 0.03 
6 งานสาธารณสุขมูลฐาน 3,600 15 54,000 0.65 
7 งานโภชนาการ 1,080 8 8,640 0.10 
8 งานควบคมุโรคติดตอ 1,080 15 16,200 0.20 
9 งานทันตสาธารณสุข 720 4 2,880 0.03 

รวม          9,000  86 103,320 1.25 
  งานธุรการ     

1 งานสารบรรณของเทศบาล 20 300 6,000 0.07 
2 งานดูแลรักษาจัดเตรียมและใหบรกิารในเรื่อง 30 50 1,500 0.02 
  สถานที่วัสดุอุปกรณการติดตอและอํานวย     
  ความสะดวกในดานตางๆ     
3 งานประสานงานเก่ียวกับการประชุม 1,080 35 37,800 0.46 
4 งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนวยงาน 30 38 1,140 0.01 
  ตางๆ ที่ขอความรวมมือ     
5 งานการตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับ 30 180 5,400 0.07 
  เอกสารสําคัญของทางราชการ     
6 งานจัดทําฎีกา ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง ทุก 30 290 8,700 0.11 
  ประเภท     
7 งานจัดทําคาํสั่งและประกาศ 20 365 7,300 0.09 
8 งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรยีน 120 115 13,800 0.17 
9 งานดานประชาสัมพันธและอํานวยความ 30 38 1,140 0.01 
  สะดวกแกประชาชน     

10 งานรักษาความสะอาดความปลอดภัยของ     
  สถานที่ราชการ 360 50 18,000 0.22 

รวม   1,750       1,461  100,780 1.22 

รวมอัตรากําลังในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมทั้งสิ้น    46,110       3,988  1,164,840 14.07 
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อตัรากําลังในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  ประกอบดวย 
พนักงานเทศบาล 

1.  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จํานวน     1 อัตรา 
     (นักบริหารงานสาธารณสขุระดับตน)    
๒.  หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข    จํานวน     1 อัตรา 
     (นักบริหารงานสาธารณสขุ  ระดับตน)   
3   เจาพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)   จํานวน     1     อัตรา  

พนักงานจาง 
๑. คนงานท่ัวไป      จํานวน     ๖ อัตรา 
๒. คนงานประจํารถขยะ     จํานวน     2 อัตรา 

 
5. หนวยตรวจสอบภายใน 

 
พนักงานเทศบาล 

- 
 
 
 

ลําดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลาเรื่อง 

(นาที) 
ปริมาณทัง้ป

(เรื่อง) 
ระยะเวลาทัง้ป

(นาที) 
อัตรากําลังที่
ตองการ (คน) 

1 แผนการตรวจสอบภายใน ๙๖๐ ๑ 960 0.01 

2 ติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน           3,840  ๑ 3,840 0.05 

  ขอ 5 ขอ 6     

3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ           4,800  ๔ 19,200 0.23 

  ในดานงบประมาณ บัญชี     

4 ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี           2,400  ๔ 9,600 0.12 

5 ตรวจสอบความถูกตองของฏีกา                15          1,500  22,500 0.27 

๖ ตรวจสอบหลักฐานการทําสัญญา การ           2,400  ๔ 9,600 0.12 

  จัดซื้อพัสด ุ     

๗ ตรวจสอบทะเบียนคุมครุภัณฑ และ           2,400  1 2,400 0.03 

  ครุภัณฑที่ชํารุด     

8 ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุและวัสดุคงเหลือ              120  ๔๐ 4,800 0.06 

9 ตรวจสอบการใชและรักษายานพาหนะ              480  ๗๒ 34,560 0.42 

10 ตรวจสอบรายละเอียดการกอหนี้ผูกพัน           1,200  ๑ 1,200 0.01 

11 งานเกี่ยวกับการโตตอบหนังสือราชการ                10  ๔๐ 400 0.00 

รวมทั้งสิ้น 18,625 1,668 109,060 1.32 
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  เทศบาลตําบลมะคา  ไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจที่จะดําเนินการในแตละ
สวนราชการในระยะเวลา 3 ปขางหนา ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการมี
เทาใด เพ่ือนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงประเภทใด สายงานใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการน้ัน จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบลมะคา  และ
เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลมะคา  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการ
วิเคราะหตําแหนงมาบันทึกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้ 

 
กรอบอัตรากําลัง  3  ป  พ.ศ.  2564 – 2566 

เทศบาลตําบลมะคา  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลําดับ 
ท่ี 

สวนราชการ 
กรอบ

อัตรากําลัง
เดิม 

อัตราตําแหนงที่คาดวาจะตองใช
ในชวงระยะเวลา  3  ปขางหนา 

อัตรากําลังคน เพิ่ม/ลด หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
1 
 

2 

ปลัดเทศบาล   
(นักบรหิารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 
รองปลดัเทศบาล  
(นักบรหิารงานทองถ่ิน ระดับตน) 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

- 
 
- 

(วาง) 
 

 รวม 2 2 2 2 - - -  

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
5 
6 
7 
 

8 
9 

10 
 

11 
12 

 
13 
14 
15 
16 

สํานักงานปลัดเทศบาล (01) 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 
หัวหนาฝายอํานวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 
หัวหนาฝายปกครอง 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก./ชก.) 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)  
เจาพนักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย (ปง./ชง.) 
เจาพนักงานทะเบียน (ปง./ชง.) 
คร ู 
ครูผูดูแลเด็ก 
ลูกจางประจํา 
พนักงานพิมพดีด 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานจาง 
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
ผูดูแลเด็ก 
พนักงานขับรถยนต 
ภารโรง  

 

1 
 

1 
 

1 
 

๑ 
1 
๑ 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
 

๑ 
1 
2 
1 

 

1 
 

1 
 

1 
 

๑ 
1 
๑ 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
 

๑ 
1 
2 
1 

 

1 
 

1 
 

๑ 
 

๑ 
1 
๑ 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
 

๑ 
1 
2 
1 

 

1 
 

1 
 

๑ 
 

๑ 
1 
๑ 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
 

๑ 
1 
2 
1 

 

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 

(วาง) 
 

(วาง) 
 

(วาง) 
 
 
 
 

(วาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม 17  17 17 17 - - -  
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ลําดับ 
ท่ี 

สวนราชการ 
กรอบ

อัตรากําลัง
เดิม 

อัตราตําแหนงที่คาดวาจะตองใช
ในชวงระยะเวลา  3  ปขางหนา 

อัตรากําลังคน เพิ่ม/ลด หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

 
1 
 

2 
 

3 
4 
 

๕ 

กองคลัง (04) 
ผูอํานวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
หัวหนาฝายบริหารงานคลงั 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 
เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 
พนักงานจาง 
คนงานทัว่ไป 

 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

๑ 

 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

๑ 

 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

๑ 

 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

๑ 

 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 

(วาง) 
 
 

(วาง) 

 รวม ๕ ๕ ๕ ๕ - - -  

 

1 
 

2 
 

๓ 
 

๔ 
๕ 
๖ 
 

๗ 

กองชาง (05) 
ผูอํานวยการกองชาง  
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
หัวหนาฝายการโยธา 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
นายชางโยธา (ปง./ชง./อาวุโส) 
พนักงานจาง 
ผูชวยนายชางโยธา 
คนงานทั่วไป  
นักการ 
กิจการประปา 
จดมาตรวัดน้ํา 

 

1 
 

1 
 

1 
 

๑ 
2 
๑ 
 

1 

 

1 
 

1 
 

1 
 

๑ 
2 
๑ 
 

1 

 

1 
 

1 
 

1 
 

๑ 
2 
๑ 
 

1 

 

1 
 

1 
 

1 
 

๑ 
2 
๑ 
 

1 

 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

 

(วาง) 
 

(วาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  8 8 8 8 - - -  

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
5 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (05) 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน) 

หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน) 
เจาพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) 
พนักงานจาง 
คนงานทั่วไป 
คนงานประจํารถขยะ 

 

1 
 

1 
 

1 
 

๖ 
๒ 

 

1 
 

1 
 

1 
 

๖ 
1 

 

1 
 

1 
 

1 
 

๖ 
1 

 

1 
 

1 
 

1 
 

๖ 
1 

 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

-1 

 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 

(วาง) 
 

(วาง) 
 
 

ยุบเลิก 1 อัตรา 

 รวม ๑1 ๑0 ๑0 ๑0 -1 - -  

 
 

หนวยตรวจสอบภายใน (12) 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 รวม ๐ ๐ ๐ ๐ - - -  

พนักงานเทศบาล 20 20 20 20 - - -  

พนักงานครูเทศบาล 2 2 2 2 - - -  

ลูกจางประจํา 2 2 2 2 - - -  

พนักงานจาง 19 18 18 18 -1 - -  

รวมท้ังสิ้น ๔3 ๔2 ๔2 ๔2 -1 - -  
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๑) ผูบริหารเทศบาลตําบลมะคา  มีอัตรากําลัง  ปจจุบันจาํนวน  ๒  ตําแหนง  ๒  อัตรา  ดังน้ี 
 

ที ่ ตําแหนง 
จํานวน
(คน) 

เงินเดือน
คนละ 

รวม 
ข้ันที่เพิ่มข้ึนในแตละป 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 
๑ ปลัดเทศบาล  

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 
๑ 59,670 716,040 19,680 19,680 19,680 

๒ รองปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 

๑ 36,500 438,000 13,320 13,320 13,080 

 
๒) สํานักปลัดเทศบาลตําบลมะคา  มีอัตรากําลัง  ปจจุบันจํานวน  ๑6  ตาํแหนง  ๑7  อัตรา  ดังน้ี 
 

ที ่ ตําแหนง 
จํานวน
(คน) 

เงินเดือน
คนละ 

รวม 
ข้ันที่เพิ่มข้ึนในแตละป 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 
๑  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 
๑ 38,720 464,640 13,080 13,200 13,320 

๒ หัวหนาฝายอํานวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

๑ 31,720 380,640 13,440 13,320 13,320 

๓ หัวหนาฝายปกครอง 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

๑ 34,300 411,600 13,620 13,620 13,620 

4 นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก./ชก.) ๑ 29,610 355,320 12,000 12,000 12,000 
5 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ๑ 24,090 289,080 9,630 9,600 9,960 
6 นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 1 29,610 355,320 12,000 12,000 12,000 
7 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชํานาญงาน 
๑ 23,820 285,840 10,920 11,160 11,040 

8 เจาพนักงานทะเบียนชํานาญงาน ๑ 19,970 239,640 9,720 10,080 10,440 
8 ครู   ๑ 

ไดรับการจัดสรรจากกรมฯ 
10 ครูผูดูแลเด็ก 1 
11 พนักงานดับเพลิง ๑ 22,230 266,760 9,000 8,760 8,880 
12 พนักงานพิมพดีด ๑ 24,080  288,960 9,240 9,840 15,720 
๑3 ผูชวยครูผูดูแลเดก็ ๑ 19,280  231,360 9,360 9,720 10,080 
๑4 ผูดูแลเด็ก  ๑ ไดรับการจัดสรรจากกรมฯ 
๑5 พนักงานขับรถยนต 2 18,000 216,000 0 0 0 
๑6 ภารโรง ๑ 9,000 108,000 0 0 0 

 
  หมายเหตุ  ในป  ๒๕64 – ๒๕๖6  ไมมีความตองการกําหนดตําแหนงเพิ่มข้ึน 

 

 

๙. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนประโยชนตอบแทนอื่น 
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๓) กองคลัง  มีอัตรากําลัง  ปจจุบันจํานวน  ๕  ตาํแหนง  ๕  อัตรา  ดังน้ี 
 

ที ่ ตําแหนง 
จํานวน
(คน) 

เงินเดือน
คนละ 

รวม 
ข้ันที่เพิ่มข้ึนในแตละป 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 
๑ ผูอํานวยการกองคลัง  

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
๑ 34,290 411,480 13,080 13,440 13,320 

๒ หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

๑ 34,300 411,600 13,620 13,620 13,620 

3 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ ๑ 28,560 342,720 13,440 13,320 13,080 
4 เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) ๑ 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 
๕ คนงานทั่วไป ๑ 9,000 108,000 0 0 0 

 

หมายเหตุ  ในป  ๒๕64 – ๒๕๖6  ไมมีความตองการกําหนดตําแหนงเพิ่มขึ้น 
 

๔) กองชาง  มีอัตรากําลัง  ปจจุบันจํานวน  7  ตาํแหนง  8  อัตรา  ดังน้ี 
 

ที ่ ตําแหนง 
จํานวน
(คน) 

เงินเดือน
คนละ 

รวม 
ข้ันที่เพิ่มข้ึนในแตละป 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 
๑ ผูอํานวยการกองชาง  

(นักบริหารงานชาง  ระดับตน) 
๑ 36,300 435,600 13,620 13,620 13,620 

๒ หัวหนาฝายการโยธา 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

๑ 34,300 411,600 13,620 13,620 13,620 

๓ นายชางโยธาอาวุโส ๑   25,470  305,640 11,880 12,240 12,960 
4 ผูชวยนายชางโยธา ๑ 14,360 172,320 6,960 7,200 7,560 
5 คนงานทั่วไป ๒ 18,000 216,000 0 0 0 
6 นักการ ๑ 9,000 108,000 0 0 0 
7 จดมาตรวัดน้ํา ๑ 9,000 108,000 0 0 0 

 

หมายเหตุ  ในป  ๒๕64 – ๒๕๖6  ไมมีความตองการกําหนดตําแหนงเพิ่มขึ้น 

 

๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  มีอัตรากําลัง  ปจจุบนัจํานวน  ๔  ตําแหนง  ๑๐  อัตรา  ดังน้ี 
 

ที ่ ตําแหนง 
จํานวน
(คน) 

เงินเดือน
คนละ 

รวม 
ข้ันที่เพิ่มข้ึนในแตละป 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 
๑ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับตน) 
๑ 52,980 635,760 24,480 20,520  20,760 

๒ หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับตน) 

๑ 34,300 411,600 13,620 13,620 13,620 

3 เจาพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) 1 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 
4 คนงานทั่วไป ๖ 54,000 648,000 0 0 0 
5 คนงานประจํารถขยะ 2 18,000 216,000 0 0 0 

หมายเหตุ  ในป  ๒๕64  ยบุเลิกตําแหนงคนงานประจํารถขยะ  จํานวน 1 อัตรา 
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๖) หนวยตรวจสอบภายใน  มีอัตรากําลัง  ปจจุบันจาํนวน  -  ตําแหนง  -  อัตรา  ดังน้ี 
 

ที ่ ตําแหนง 
จํานวน
(คน) 

เงินเดือน
คนละ 

รวม 
ข้ันที่เพิ่มข้ึนในแตละป 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 
- - - - - - - - 

 

หมายเหตุ  ในป ๒๕64 – ๒๕๖6  มีความจาํเปนตองกําหนดตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 

ต้ังงบประมาณรายจายประจําป  ดังนี้ 
 

ป ๒๕64 ป ๒๕65 ป ๒๕๖6 
33,179,300  บาท 34,838,265  บาท 36,580,178 บาท 

 
หมายเหตุ  ป ๒๕๖4  ตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    ป ๒๕๖5  ต้ังงบประมาณรายจายประจาํปเพ่ิมขึ้นรอยละ ๕ ของงบประมาณรายจายประจําป ๒๕64 
    ป ๒๕๖6  ต้ังงบประมาณรายจายประจาํปเพ่ิมขึ้นรอยละ ๕ ของงบประมาณรายจายประจําป ๒๕65 
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9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
                        

                

ท่ี ชื่อสายงาน 
ระดับ

ตาํแหนง 
จํานวน
ท้ังหมด 

 จํานวนท่ีมีอยูปจจุบัน  
อัตราตําแหนงท่ีคาดวา

จะตองใชในชวงระยะ 3 ป
ขางหนา 

   อัตรากําลังคน    
 เพิ่ม/ลด   

 คาใชจายท่ีเพิ่มขึ้น(3)   คาใชจายรวม(4)  

หมายเหตุ 

จํานวน 
(คน) 

 เงินเดือน 
(1)  

 เงินประจํา 
ตําแหนง (2)  

2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

  สํานักปลัด (01)                                     

1 ปลัดเทศบาล กลาง 1 - 548,040 168,000 1 1 1 - - - 19,680 19,680 19,680 735,720 755,400 775,080 วางเดิม 

  (นักบริหารงานทองถ่ิน)                                     

2 รองปลัดเทศบาล ตน 1 1 396,000 42,000 1 1 1 - - - 13,320 13,320 13,080 451,320 464,640 477,720 (33,000) 

  (นักบริหารงานทองถ่ิน)                                     

3 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ตน 1 1 422,640 42,000 1 1 1 - - - 13,080 13,200 13,320 477,720 490,920 504,240 (35,220) 

  (นักบริหารงานทั่วไป)                                     

4 หัวหนาฝายอํานวยการ ตน 1 1 362,640 18,000 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,320 394,080 407,400 420,720 (30,220) 

  (นักบริหารงานทั่วไป)                                     

5 หัวหนาฝายปกครอง ตน 1 - 393,600 18,000 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 425,220 438,840 452,460 วางเดิม 

  (นักบริหารงานทั่วไป)                                     

6 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก./ชก. 1 - 355,320 0 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 วางเดิม 

7 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 1 1 289,080 0 1 1 1 - - - 9,360 9,600 9,960 298,440 308,040 318,000 (24,090) 

8 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 1 - 355,320 0 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 วางเดิม 

9 เจาพนักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ชง. 1 1 285,840 0 1 1 1 - - - 10,920 11,160 11,040 296,760 307,920 318,960 (23,820) 

10 เจาพนักงานทะเบียน ชง. 1 1 239,640 0 1 1 1 - - - 9,720 10,080 10,440 249,360 259,440 269,880 (19,970) 

11 คร ู ชก. 1 1 0 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน 
12 ครูผูดูแลเด็ก - 1 - 0 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน (วางเดิม) 

  ลูกจางประจํา                                     
13 พนักงานพิมพดีด - 1 1 288,960 0 1 1 1 - - - 9,240 9,840 15,720 298,200 308,040 323,760 (24,080) 

14 พนักงานดับเพลิง - 1 1 266,760 0 1 1 1 - - - 9,000 8,760 8,880 275,760 284,520 293,400 (22,230) 
  พนักงานจาง                                     

15 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก - 1 1 231,360 0 1 1 1 - - - 9,360 9,720 10,080 240,720 250,440 260,520 (19,280) 

16 ผูดูแลเด็ก - 1 1 0 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน 
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ท่ี ชื่อสายงาน 
ระดับ

ตาํแหนง 
จํานวน
ท้ังหมด 

 จํานวนท่ีมีอยูปจจุบัน  
  

อัตราตําแหนงท่ีคาดวา
จะตองใชในชวงระยะ 3 ป

ขางหนา 

   อัตรากําลังคน    
 เพิ่ม/ลด   

 คาใชจายท่ีเพิ่มขึน้(3)   คาใชจายรวม(4)  
หมายเหตุ 

จํานวน 
(คน) 

 เงินเดือน 
(1)  

 เงินประจํา 
ตําแหนง (2)  

2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

17 พนักงานขับรถยนต - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 
18 พนักงานขับรถยนต - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 
19 ภารโรง - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 
  กอง/สํานักคลัง (04)                                     

20 ผูอํานวยการกองคลัง ตน 1 1 369,480 42,000 1 1 1 - - - 13,080 13,440 13,320 424,560 438,000 451,320 (30,790) 

  (นักบริหารงานการคลัง)                                     

21 หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ตน 1 - 393,600 18,000 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 425,220 438,840 452,460 วางเดิม 

  (นักบริหารงานการคลัง)                                     

22 นักวิชาการเงินและบัญช ี ชก. 1 1 342,720 0 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,080 356,160 369,480 382,560 (28,560) 
23 เจาพนักงานพัสด ุ ปง./ชง. 1 - 297,900 0 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วางเดิม 
  พนักงานจาง                                     

24 คนงานทั่วไป - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 

  กอง/สํานักชาง (05)                                     

25 ผูอํานวยการกองชาง ตน 1 - 393,600 42,000 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 วางเดิม 

  (นักบริหารงานชาง)                                     
26 หัวหนาฝายการโยธา ตน 1 - 393,600 18,000 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 425,220 438,840 452,460 วางเดิม 
  (นักบริหารงานชาง)                                     

27 นายชางโยธา อาวุโส 1 1 305,640 0 1 1 1 - - - 11,880 12,240 12,960 317,520 329,760 342,720 (25,470) 

  พนักงานจาง                                     
28 ผูชวยนายชางโยธา - 1 1 172,320 0 1 1 1 - - - 6,960 7,200 7,560 179,280 186,480 194,040 (14,360) 
29 คนงานทั่วไป - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 

30 คนงานทั่วไป - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 
31 นักการ - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 
32 จดมาตรวัดน้าํ - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 
  กอง/สํานักสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม (06) 
                                    

33 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

ตน 1 1 593,760 42,000 1 1 1 - - - 24,480 20,520 20,760 660,240 680,760 701,520 (49,480) 

  (นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 
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ท่ี ชื่อสายงาน 
ระดับ

ตาํแหนง 
จํานวน
ท้ังหมด 

 จํานวนท่ีมีอยูปจจุบัน  
  
  

 อัตราตําแหนงที่คาดวา
จะตองใชในชวงระยะ 3 ป

ขางหนา 

   อัตรากําลังคน    
 เพิ่ม/ลด   

คาใชจายที่เพิ่มข้ึน(3) คาใชจายรวม(4) 
หมายเหตุ 

จํานวน 
(คน) 

 เงินเดือน 
(1)  

 เงินประจํา 
ตําแหนง (2)  

2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

34 หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ตน 1 - 393,600 18,000 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 425,220 438,840 452,460 วางเดิม 

  (นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

                                    

35 เจาพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 1 - 297,900 0 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วางเดิม 

  พนักงานจาง                                     
36 คนงานทัวไป - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 

37 คนงานทัวไป - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 

38 คนงานทัวไป - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 
39 คนงานทัวไป - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 
40 คนงานทัวไป - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 
41 คนงานทัวไป - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 
42 คนงานประจํารถขยะ - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 

43 คนงานประจํารถขยะ - 1 - 108,000 0 - - - -1 - - 0 0 0 0 0 0 (ยุบเลิก 64) 

  หนวยตรวจสอบภายใน (12)                                     

(5) รวม   43 31 10,117,320 468,000 42 42 42 -1 - - 298,500 296,940 304,740 10,775,820 11,072,760 11,377,500   
(6) ประมาณการประโยชนตอบแทน

อื่นไมเกิน 15% 
                            1,616,373 1,660,914 1,706,625   

(7) รวมเปนคาใชจายบุคคลทั้งส้ิน                             12,392,193 12,733,674 13,084,125   

(8) คิดเปนรอยละ 40 ของ
งบประมาณรายจายประจําป 

                            37.35 36.55 35.77   

  หมายเหตุ    งบประมาณรายจายประจําป 2564  เปนเงิน  33,179,300  บาท                       

    งบประมาณรายจายประจําป 2565  เปนเงิน  34,838,265  บาท  ประมาณการเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ของงบประมาณรายจายประจําป 2564         

    งบประมาณรายจายประจําป 2566  เปนเงิน  36,580,178  บาท  ประมาณการเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ของงบประมาณรายจายประจําป 2565         
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กรอบโครงสรางสวนราชการของเทศบาลตําบลมะคา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาล                             
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

๒๐-2-00-1101-001 
 

รองปลัดเทศบาล             
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน)

๒๐-2-0๐-1101-002 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

กองคลัง                                     
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)             

๒๐-2-04-2102-001 
 

สํานักปลัดเทศบาล                        
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)            

๒๐-2-0๑-๒๑01-00๑ 
 

กองชาง                                    
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)                      

๒๐-2-05-2103-001 
 ๑. ฝายบริหารสาธารณสุข 

    (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน) 
    ๒๐-2-06-2104-00๒   
    ๑.๑ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
    ๑.๒ งานเผยแพรและฝกอบรม 
    ๑.๓ งานรักษาความสะอาด 
    1.4 งานสัตวแพทย 
    ๑.5 งานสงเสริมสุขภาพ 
    ๑.6 งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
    ๑.7 งานศูนยบริการสาธารณสุข 
    ๑.8 งานธุรการ 
      
 

๑. ฝายการโยธา 
    (นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
    ๒๐-2-05-2103-00๒ 
    ๑.๑ งานวิศวกรรม 
    ๑.๒ งานสถาปตยกรรม 
    ๑.๓ งานผังเมือง 
    ๑.๔ งานสาธารณูปโภค 
    ๑.๕ งานสวนสาธารณะ 
    ๑.๖ งานศูนยเครื่องจักรกล 
    ๑.๗ งานจัดสถานที่และงานไฟฟา 
          สาธารณะ 
    ๑.๘ งานผลิตและการบริการ 
    ๑.๙ งานธุรการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม           
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน)      

๒๐-2-06-2104-001 
 ๑. ฝายอํานวยการ 

  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) ๒๐-2-0๑-๒๑01-00๒ 

    ๑.๑ งานธุรการ 
    ๑.๒ งานการเจาหนาที่ 
    ๑.๓ งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
    ๑.๔ งานนิติการ 
    ๑.๕ งานประชาสัมพันธ 
    ๑.๖ งานจัดทํางบประมาณ 
    ๑.๗ งานพัฒนาชุมชน 
    ๑.๘ งานบริหารการศึกษา 
    1.9 งานกิจการสภา 

๒. ฝายปกครอง 
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) ๒๐-2-0๑-๒๑01-00๓ 

    ๒.๑ งานทะเบียนราษฎร 
    ๒.๒ งานรักษาความสงบ 
    ๒.๓ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑. ฝายบริหารงานคลัง 
    (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
    ๒๐-2-04-2102-002   
    ๑.๑ งานพัสดุและทรัพยสิน 
    ๑.๒ งานการเงินและบัญช ี
    ๑.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
    1.4 งานผลประโยชนและกิจการ 
          พาณิชย 
    ๑.5 งานแผนที่ภาษีและทะเบียน 
          ทรัพยสิน 
    ๑.6 งานธุรการ 

  10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง  3 ป   
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        โครงสรางสํานักปลัดเทศบาล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับ ตน ชก. ปก. ชง. ปง. ครู ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) พนักงานจางทั่วไป 
จํานวน ๓ - 3 ๒ - 2 2 1 4 

งานรักษาความสงบ 

ฝายปกครอง 

หัวหนาฝายปกครอง 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (๑)(วาง) 

 ๒๐-2-0๑-๒๑01-00๓ 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง. (๑) 
   ๒๐-2-01-๔๘๐๕-001 
 - พนักงานดับเพลิง (ลูกจางประจํา) (๑) 

   

งานทะเบียนราษฎร 
เจาพนักงานทะเบียน  ชง. (๑)  

๒๐-2-01-๔๑๐๒-001 

งานการเจาหนาที ่
นักทรัพยากรบุคคล ปก. (๑) 

๒๐-2-01-3102-001 

หัวหนาฝายอํานวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (๑) 

๒๐-2-0๑-๒๑01-00๒ 

ฝายอํานวยการ 

งานนิติการ 

งานธุรการ 
- พนักงานพิมพดีด (ลูกจางประจํา) (๑) 
- ภารโรง (ท่ัวไป)  (๑) 
- พนักงานขับรถยนต (ทั่วไป) (2) 

งานจัดทํางบประมาณ 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก./ชก. (๑)(วาง) 

๒๐-2-01-3103-001 

งานบริหารการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1) (วาง)  ๒๐-2-01-3803-001 
- ครู (๑)   20-2-01-6600-324 
- ครูผูดูแลเด็ก (1) (วาง)  20-2-01-6600-325 
- ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ภารกิจ(ผูมีคุณวุฒิ)) (๑) 
- ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป)  (1) 

งานประชาสัมพันธ 

  
งานพัฒนาชุมชน 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล                      

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (๑)            
๒๐-2-0๑-๒๑01-00๑ 

งานกิจการสภา 
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โครงสรางกองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ตน ชก. ปก. ชง. ปง. ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป 
จํานวน ๒ 1 - - 1 - - ๑ 

งานพัสดุและทรพัยสิน 
- เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (๑)(วาง) 

๒๐-2-04-4203-001 

ฝายบริหารงานคลัง 

งานธุรการ 
 

งานการเงินและบัญช ี
-นักวิชาการเงินและบัญช ีชก.  (๑) 

๒๐-2-04-3201-001 

งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

 

หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (1)(วาง)

๒๐-2-04-2102-002   

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
คนงานทั่วไป (ทั่วไป)  (๑) 

 

งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
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โครงสรางกองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 

ระดับ ตน ชก. ปก. อส. ชง. ปง. ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ(ผูมีคุณวุฒิ) พนักงานจางทั่วไป 
จํานวน ๒ - - 1  - - ๑ 4 

งานวิศวกรรม 
 - นายชางโยธาอาวโุส  (๑) 
    ๒๐-2-0๕-๔๗๐๑-001 
 - ผูชวยนายชางโยธา (ภารกิจ(ผูมีคุณวฒุิ)) (๑) 

ฝายการโยธา 

งานศูนยเครื่องจักรกล 

งานผลิตและการบริการ 
- จดมาตรวัดน้ํา (ทั่วไป)  (๑) งานสถาปตยกรรม 

งานสวนสาธารณะ 

หัวหนาฝายการโยธา 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) (1)(วาง)

๒๐-2-05-2103-00๒ 

งานสาธารณูปโภค 
- คนงานทั่วไป (ทั่วไป)  (2) 
-  

งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ 
-   

งานผังเมือง งานธุรการ 
- นักการ (ทั่วไป)  (๑) 

ผูอาํนวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) (1)(วาง)              

๒๐-2-05-2103-001 
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โครงสรางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ระดับ ตน ชก. ปก. ชง. ปง. ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป 
จํานวน ๒ -  - 1 - - 7 

ผูอาํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน) (๑)       

๒๐-2-06-2104-001 

ฝายบริหารสาธารณสุข 

หัวหนาฝายบริหารสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน) (1)(วาง) 

๒๐-2-06-2104-00๒   

งานสุขาภิบาลอนามัยสิง่แวดลอม 
 

งานเผยแพรและฝกอบรม 

งานรักษาความสะอาด 
- คนงานทั่วไป (ทั่วไป)  (5) 
- คนงานประจํารถขยะ (ทั่วไป)  (1)  

งานศูนยบริการสาธารณสุข 
เจาพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.(1) (วาง) 

๒๐-2-06-4601-001   
งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

งานสัตวแพทย 
 

งานธุรการ 
คนงาน (ทั่วไป)  (1) 

งานสงเสริมสุขภาพ 
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โครงสรางหนวยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ตน ชก. ปก. ชง. ปง. ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป 
จํานวน - - - - - - - - 

หนวยตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบภายใน 
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ท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศกึษา 
กรอบอัตรากําลงัเดิม กรอบอัตรากําลังใหม 

เงินเดือน 
เงินประจําตําแหนง 

หมายเหตุ 
เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขท่ีตําแหนง ตาํแหนง ระดับ เงินประจําตําแหนง 

เงินคาตอบแทน/
เงินเพิ่มอื่นๆ 

  สํานักปลัดเทศบาล                       

1     20-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 20-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 548,040 84,000 84,000 (วางเดิม) 

  
    

  (นักบริหารงานทองถ่ิน)     (นักบริหารงานทองถ่ิน)   
(คากลาง
เงินเดือน) 

(7,000 x 12) (7,000 x 12) 716,040 

2 นายชัยวัฒน  ศรีวันทา นิติศาสตรบัณฑิต 20-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล ตน 20-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล ตน 396,000 42,000 - 438,000 

        (นักบริหารงานทองถ่ิน)     (นักบริหารงานทองถ่ิน)   (33,000 x 12) (3,500 x 12)     

3 นางวณิชชา  ศิริสวัสดิ ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 20-2-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ตน 20-2-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ตน 422,640 42,000 - 464,640 

        (นักบริหารงานทั่วไป)     (นักบริหารงานทั่วไป)   (35,220 x 12) (3,500 x 12)     

4 นางสาวปยาภรณ  ศรีศศิวงศ บริหารธุรกิจบัณฑิต 20-2-01-2101-002 หัวหนาฝายอํานวยการ ตน 20-2-01-2101-002 หัวหนาฝายอํานวยการ ตน 362,640 18,000 - 380,640 

        (นักบริหารงานทั่วไป)     (นักบริหารงานทั่วไป)   (30,220 x 12) (1,500 x 12)     

5     20-2-01-2101-003 หัวหนาฝายปกครอง ตน 20-2-01-2101-003 หัวหนาฝายปกครอง ตน 393,600 18,000 - (วางเดิม) 

  
    

  (นักบริหารงานทั่วไป)     (นักบริหารงานทั่วไป)   
(คากลาง
เงินเดือน) 

(1,500 x 12)   411,600 

6 
    

20-2-01-3103-001 
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

ปก./
ชก. 

20-2-01-3103-001 
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

ปก./
ชก. 

355,320 - - (วางเดิม) 

  
    

            
(คากลาง
เงินเดือน) 

    355,320 

7 นางสาวนุชนาถ  ศรีโพธิ์ บริหารธรุกิจบัณฑิต 20-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 20-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 289,080 - - 289,080 

                  (24,090 x 12)       

8 
    

20-2-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา 
ปก./
ชก. 

20-2-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา 
ปก./
ชก. 

355,320 - - (วางเดมิ) 

  
    

            
(คากลาง
เงินเดือน) 

    355,320 

9 
นายวิเชียร  ชาญจอหอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

20-2-01-4805-001 
เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ชง. 20-2-01-4805-001 
เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ชง. 285,840 - - 285,840 

                  (23,820 x 12)       
10 นางสาวกนกพัชร  กิ้นบูราณ อนุปริญญา 20-2-01-4102-001 เจาพนักงานทะเบียน ชง. 20-2-01-4102-001 เจาพนักงานทะเบียน ชง. 239,640 - - 239,640 
                  (19,970 x 12)       

11. บัญชีจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวน
ราชการ 
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ท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศกึษา 
กรอบอัตรากําลงัเดิม กรอบอัตรากําลังใหม 

เงินเดือน 
เงินประจําตําแหนง 

หมายเหตุ 
เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขท่ีตําแหนง ตาํแหนง ระดับ เงินประจําตําแหนง 

เงินคาตอบแทน/
เงินเพิ่มอื่นๆ 

11 นางธันยารัศม์ิ  พจนสุทธ ิ ครุศาสตรบัณฑิต 20-2-01-6600-324 คร ู ชก. 20-2-01-6600-324 คร ู วิทยครูชํานาญการ - - -   

12     20-2-01-6600-325 ครูผูดูแลเด็ก - 20-2-01-6600-325 ครูผูดูแลเด็ก - - - - (วางเดิม) 

13 นางสาวจิราภรณ  ขุนนิล ประกาศนียบัตรวิชาชีพ - พนักงานพิมพดีด - - พนักงานพิมพดีด - 288,960 - - 288,960 

                  (24,080 x 12)       

14 นายชินวัฒน  วัดกลาง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - พนักงานดับเพลิง - - พนักงานดับเพลิง - 266,760 - - 266,760 

                  (22,230 x 12)       
15 นางสาวประนอม  จงเพ็งกลาง ครศุาสตรบัณฑิต - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก - - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก - 231,360 - - 231,360 
                  (19,280 x 12)       

16 นางสาวเจนจิรา  จงเพ็งกลาง ศิลปศาสตรบัณฑิต - ผูดูแลเด็ก - - ผูดูแลเด็ก - - - -   

17 นายสุทน  การเร็ว มัธยมศึกษาตอนปลาย - พนักงานขับรถยนต - - พนักงานขับรถยนต - 108,000 - - 108,000 
                  (9,000 x 12)       

18 นายอาคม  อาจปร ุ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - พนักงานขับรถยนต - - พนักงานขับรถยนต - 108,000 - - 108,000 

                  (9,000 x 12)       
19 นายมาย  มานกลาง มัธยมศึกษาตอนตน - ภารโรง - - ภารโรง - 108,000 - - 108,000 

                  (9,000 x 12)       

  กองคลัง                       

20 นางสาวยพุา  ผิวผาย ศิลปศาสตรบัณฑิต 20-2-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง ตน 20-2-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง ตน 369,480 42,000 - 411,480 

        (นักบริหารงานการคลัง)     (นักบริหารงานการคลัง)   (30,790 x 12) (3,500 x 12)     

21     20-2-04-2102-002 หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ตน 20-2-04-2102-002 หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ตน 393,600 18,000 - (วางเดิม) 

  
    

  (นักบรหิารงานการคลัง)     (นักบริหารงานการคลัง)   
(คากลาง
เงินเดือน) 

(1,500 x 12)   411,600 

22 นางสาวพรรณิกา  ใยพันธ บริหารธุรกิจบัณฑิต 20-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญช ี ชก. 20-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญช ี ชก. 342,720 - - 342,720 

                  (28,560 x 12)       

23 
    

20-2-04-4203-001 เจาพนักงานพัสด ุ
ปง./
ชง. 

20-2-04-4203-001 เจาพนักงานพัสด ุ
ปง./
ชง. 

297,900 - - (วางเดิม) 

  
    

            
(คากลาง
เงินเดือน) 

    297,900 

24 นางสาวปภาว ี ขอชิดกลาง บริหารธุรกิจบัณฑิต - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 - - 108,000 

                  (9,000 x 12)       
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ท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศกึษา 
กรอบอัตรากําลงัเดิม กรอบอัตรากําลังใหม 

เงินเดือน 
เงินประจําตําแหนง 

หมายเหตุ 
เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขท่ีตําแหนง ตาํแหนง ระดับ เงินประจําตําแหนง 

เงินคาตอบแทน/
เงินเพิ่มอื่นๆ 

 กองชาง            

25     20-2-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง ตน 20-2-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง ตน 393,600 42,000 - (วางเดิม) 

  
    

  (นักบริหารงานชาง)     (นักบริหารงานชาง)   
(คากลาง
เงินเดือน) 

(3,500 x 12)   435,600 

26     20-2-05-2103-002 หัวหนาฝายการโยธา ตน 20-2-05-2103-002 หัวหนาฝายการโยธา ตน 393,600 18,000 - (วางเดิม) 

  
    

  (นักบริหารงานชาง)     (นักบริหารงานชาง)   
(คากลาง
เงินเดือน) 

(1,500 x 12)   411,600 

27 นายสรวิชญ  ณ นคร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 20-2-05-4701-001 นายชางโยธา อาวโุส 20-2-05-4701-001 นายชางโยธา อาวุโส 305,640 - - 305,640 

                  (25,470 x 12)       

28 นายณธกร  ศิรโภคานนท ประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง - ผูชวยนายชางโยธา - - ผูชวยนายชางโยธา - 172,320 - - 172,320 

                  (14,360 x 12)       

29 นายทองอยู  จิตรกลาง ประถมศึกษาปที่ 4 - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 - - 108,000 
                  (9,000 x 12)       

30 นายกวีวัธน  สิทธิวีระกลุ มัธยมศึกษาตอนตน - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 - - 108,000 

                  (9,000 x 12)       

31 นางสาวสุภาพร  เซียงหนู ศิลปบัณฑิต - นักการ - - นักการ - 108,000 - - 108,000 

                  (9,000 x 12)       

32 นายประชา  เรืองเจริญ มัธยมศึกษาตอนปลาย - จดมาตรวัดน้าํ - - จดมาตรวัดนํ้า - 108,000 - - 108,000 

                  (9,000 x 12)       

  
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 
  

                    

33 
นายประทีป  กุลสํานัก สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

20-2-06-2104-001 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

ตน 20-2-06-2104-001 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

ตน 593,760 42,000 - 635,760 

  
    

  
(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม) 

    
(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม) 

  (49,480 x 12) (3,500 x 12)     

34 
    

20-2-06-2104-002 
หัวหนาฝายบริหารงาน
สาธารณสุข 

ตน 20-2-06-2104-002 
หัวหนาฝายบริหารงาน
สาธารณสุข 

ตน 393,600 18,000 - (วางเดิม) 

  
    

  
(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม) 

    
(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม) 

  
(คากลาง
เงินเดือน) 

(1,500 x 12)   411,600 

35 
    

20-2-06-4601-001 เจาพนักงานสาธารณสุข 
ปง./
ชง. 

20-2-06-4601-001 เจาพนักงานสาธารณสุข 
ปง./
ชง. 

297,900 - - (วางเดิม) 
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ท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศกึษา 
กรอบอัตรากําลงัเดิม กรอบอัตรากําลังใหม 

เงินเดือน 
เงินประจําตําแหนง 

หมายเหตุ 
เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขท่ีตําแหนง ตาํแหนง ระดับ เงินประจําตําแหนง 

เงินคาตอบแทน/
เงินเพิ่มอื่นๆ 

 กองชาง            

  
    

            
(คากลาง
เงินเดือน) 

    297,900 

36 นายวิริยะ  ศิริโภคานนท มัธยมศึกษาตอนปลาย - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 - - 108,000 

                  (9,000 x 12)       

37 นายสมาน  บัวล ี มัธยมศึกษาตอนปลาย - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 - - 108,000 

                  (9,000 x 12)       

38 นายขบวน  จงจิตรกลาง มัธยมศึกษาตอนปลาย - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 - - 108,000 

                  (9,000 x 12)       

39 นายประเดิม  จงจิตรกลาง ประถมศึกษาปที่ 4 - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 - - 108,000 

                  (9,000 x 12)       

40 นายธนัช  จันทรเรือง มัธยมศึกษาตอนปลาย - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 - - 108,000 

                  (9,000 x 12)       

41 นายวุฒิชัย  อัครบุญญานนท วิทยาศาสตรบัณฑิต - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 - - 108,000 

                  (9,000 x 12)       

42 นายเฉลียว  บัวล ี มัธยมศึกษาตอนปลาย - คนงานประจํารถขยะ - - คนงานประจํารถขยะ - 108,000 - - 108,000 

                  (9,000 x 12)       
43     - คนงานประจํารถขยะ - - คนงานประจํารถขยะ - - - - (ยบุเลิก 64) 
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เทศบาลตําบลมะคาไดกําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล  พนักงานครเูทศบาล   
ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ทุกตําแหนง  ใหมีโอกาสไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะ
ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเทศบาล  พนักงานครู 
เทศบาล  และลูกจางประจําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยจัดทําแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางตามที่กฎหมายกําหนด  โดยมีระยะเวลา  
3 ป  ตามรอบของแผนอัตรากําลัง 3 ป   

การพัฒนาพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
นอกจากจะพัฒนาดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละ
ตําแหนง  ดานการบริหาร  ดานคุณสมบัติสวนตัว  และดานคุณธรรมและจริยธรรมแลว  องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  ประกอบดวย  เชน  การพัฒนา
ไปสู Thailand 4.0  ดังนั้น  เทศบาลตําบลมะคา  จึงจําเปนตองพัฒนาพัฒนาระบบราชการสวนทองถ่ิน
ไปสูยุค 4.0 เชนกัน จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสงเสริมการทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก  กลาวคือ 

1. เปนองคกรที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน  ตองมีความเปดเผยโปรงใส  ในการทํางาน 
โดยบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน  และ
สามารถเขามาตรวจสอบการทํางานไดตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอื่นๆ เชน ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมไดเขามามีสวนรวมและโอนถายภารกิจที่ภาครัฐไมควรดําเนินการเองออกไปใหแกภาคสวน         
อ่ืน ๆ เปนผูรบัผิดชอบดําเนินการแทน  โดยการจัดระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการ
ทํางานในแนวระนาบในลักษณะของเครือขายมากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง  ขณะเดียวกันก็
ยังตองเชื่อมโยงการทํางานภายในภาครัฐดวยกันเองใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน  ไมวาจะเปน
ราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินดวยกันเอง 

2. ยึดประปาชนเปนศูนยกลาง  ตองทํางานในเชิงรกุและมองไปขางหนา  โดยต้ังคําถาม 
กับตนเองเสมอวา  ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนนแกไข  ปญหาความตองการและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน  โดยไมตองรอใหประชาชนเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอความชวยเหลือจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งใชประโยชนจากขอมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหมในการ
จัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความตองการของประชาชน  พรอมทั้งอํานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยง
กันเองของทุกสวนราชการเพื่อใหบริการตาง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว  ประชาชนสามารถเรียกใช
บริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตลอดเวลาตามความตองการของตนและผานการติดตอไดหลาย
ชองทางผสมผสานกัน  ไมวาจะติดตอมาดวยตนเอง  อินเตอรเน็ต  เว็ปไซด  โซเชียลมีเดีย  หรือ
แอปพลิเคชั่นทางโทรศัพทมือถือ เปนตน 

3. องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ตองทํางาน  อยางเตรียมการณไวลวงหนามี 
การวิเคราะหความเสี่ยง  สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกตองคความรู  ในแบบสหสาขาวิชา
เขามาใชในการตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน  เพื่อสรางคุณคามีความยืดหยุน  และ
ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลาตลอดจนเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะ
สูง  และปรับตัวเขาสูสภาพความเปนสํานักงานสมัยใหม  รวมทั้งทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอการปฏิบัติ
ราชการ  และปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีของตน 
 

12.   แนวทางการพัฒนาพนักงาน ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล 
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4. การกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล  โดยถือปฏิบัติตาหนังสือสํานักงาน  
ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42  ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  เรื่อง เครื่องมือสํารวจทักษะดานดิจิทัลของ
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตนเอง  (Digital  Government Skill Self-Assessment)  เปน
แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลมะคา  เพ่ือปรับเปลี่ยนเปนหนวยงานดิจิทัล   

  ท้ังนี้  วิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได  เชน  การปฐมนิเทศ  
การฝกอบรม  การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เปนตน  เทศบาลตําบลมะคา  ไดมีแนวทางการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล  พนกังานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ดวยการพัฒนาทั้ง 5 ดาน  
ดังนี ้
  (1) ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป  เชน  สถานที่  โครงสรางของงาน  นโยบายตาง ๆ  
  (2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก  ความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ  เชน  งานฝกอบรม  งานพิมพดีด  งานดานชาง 
  (3) ดานการบริหาร  ไดแก  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน  
เชน  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 
  (4)  ดานคุณสมบัติสวนตัว  ไดแก  การชวยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  สงเสริมใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  เชน  มนุษยสัมพันธการทํางาน  การสื่อ
ความหมาย  การเสริมสรางสุขภาพอนามัย 
  (5) ดานคุณธรรมและจริยธรรม  ไดแก  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

  ข้ันตอนการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  แบงไดดังน้ี 
  (1) การเตรียมการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา   
       (ก) การหาความจําเปนในการพัฒนา 
             การหาความจําเปนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาแตละคน  หมายถึง  การศึกษา
วิเคราะหดูวา  ผูใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง  จึงจะปฏิบัติงานได
สําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
       (ข) ประเภทของความจําเปน  ไดแก  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ดานความรู
และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  ดานคุณสมบัติสวนตัว  และดานคุณธรรมและ
จริยธรรม 
    (2) การดําเนนิการพฒันา 
       (ก) การเลือกวิธีพัฒนาผูใตบังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผูบังคับบัญชาไดขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาจากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว  ผูบังคับบัญชานําขอมูล
เหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย  และเรื่องที่ผูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนา  ไดแก  
ผูใตบังคับบัญชาท่ีสมควรจะไดรับการพัฒนามีใครบาง  แตละคนสมควรจะไดรับการพัฒนาในเรื่องอะไร  
ตอจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  อาจเปนวิธีการท่ีดําเนินการไดในขณะปฏิบัติงาน  
เชน  การสอนงาน  การสับเปลี่ยนงาน  การใหคําปรึกษา  หรืออาจเปนวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ  เชน  การ
ฝกอบรม  การศึกษาดูงาน  เปนตน 
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       (ข) วิธีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูใตบังคับบัญชาโดย
เลือกใชวิธีการพัฒนาไดหลายวิธีดวยกัน  เชน  การสอนงาน  การมอบหมายงาน  การสับเปลี่ยนโยกยาย
หนาที่  การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนง  การสงไปศึกษาดูงาน  การฝกอบรม  ประชุมเชิง
ปฏิบัติงาน  และการสัมมนา  เปนตน 
 
  (3) ขั้นการทดลองปฏิบัติ 
       (ก) ใหทดลองปฏิบัติ  โดยเริ่มตนจากงานที่งายๆ กอน แลวคอยใหทํางานที่ยากขึ้น
ตามลําดับ 
       (ข) ผูบังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและขั้นตอนวิธีการทํางาน   เพื่อตรวจสอบดูวา
ผูใตบังคับบัญชาเขาใจและเรียนรูวิธีการทํางานมากนอยเพียงใด 
       (ค) ชวยแกไขขอบกพรองหรือขอผิดพลาดตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น โดยควรคํานึงถึงสิ่ง
เหลานั้นดวยคือ  หลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณใหยกยองชมเชยกอนที่จะแกขอผิดพลาด  ใหผูเขารับการ
สอนแกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง  อยาแกไขขอผิดพลาดใหเกินขอบเขต  อยาแกไขขอผิดพลาดตอหนาผูอื่น  
และอยาดวนตําหนิผูเขารับการสอนเร็วเกินไป 
       (ง) กระตุนและใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา    เพื่อใหมีกําลังใจและมีความเชื่อมั่นใน
ตัวเองท่ีจะเรียนรูงานตอไป 
       (จ)ใหดําเนินการสอนตอไปเรื่อยๆ จนแนใจไดวาผูใตบังคับบัญชาไดเรียนรูและ
สามารถปฏิบัติงานนั้นไดถูกตองจึงยุติการสอน 
  (4) ขั้นตอนติดตามผล 
       (ก) มอบหมายงานใหปฏิบัติดวยตนเอง 
       (ข) เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยได  ในกรณีท่ีมีปญหา 
       (ค) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก  และคอย ๆ  ลดการตรวจสอบลง  
เมื่อผูบังคับบัญชาแนใจวา  ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ไดรับการสอนไดถูกตอง 
       (ง) แจงใหผูบังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน  ท้ังในสวนที่ผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติไดดี  และสวนที่ยังตองปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมเพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในตัวเอง  และแกไข
ขอบกพรองเพื่อใหการปฏิบัติงานสมบูรณย่ิงข้ึน 
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  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางของเทศบาล
ตําบลมะคา  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ 
อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังน้ี 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต  และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมี

ผลประโยชนทับซอน 
4. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปรงใส  และตรวจสอบได 
8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
ท้ังนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานลูกจางของเทศบาลตําบลมะคา
เทศบาล
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ประกาศเทศบาลตําบลมะคา 
เรื่อง  การใชแผนอัตรากําลัง 3 ป  (ปงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕๖6)   

ของเทศบาลตําบลมะคา 
*************************** 

 
  ตามที่  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  ในการประชุมครั้งที่  
9/2563 เมื่อวันที่  25  กันยายน  2563  มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 25๖6) ของเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมาไปแลว  นั้น 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 ประกอบกับมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542  ประกอบกับขอ 14   แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลง
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2545  จึงประกาศใชแผนอัตรากําลัง  3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 
ของเทศบาลตําบลมะคา   โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2563  เปนตนไป 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   30  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
      (นางธนาพร   ศิรโิภคานนท) 
       นายกเทศมนตรตีําบลมะคา 
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ประกาศเทศบาลตําบลมะคา 
เร่ือง   โครงสรางสวนราชการของเทศบาลตําบลมะคา 

******************************************* 

  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ขอ 252, 253, 254, 255, 257 และ 258  ประกอบ
กับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสมีา  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  9/2563  เมื่อวันที่  25 
กันยายน  2563  มีมติเห็นชอบใหเทศบาลตําบลมะคาประกาศใชแผนอัตรากําลัง  3 ป (พ.ศ. 2564 –25๖6)  
ได  ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานในหนาที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะใหเกิดประโยชนแกประชาชน
ในพื้นที่  เทศบาลตําบลมะคา  จึงขอประกาศโครงสรางสวนราชการและภารกิจหนาที่ดังน้ี   
1. สํานกัปลัดเทศบาล 
    1.1 ฝายอํานวยการ   

-  งานการเจาหนาที่   มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 
(1)  งานบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย และเลื่อนระดับ 
(2)  งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล  
      พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง/งานเพิ่มเติมทะเบียนประวัติ 
(3)  งานสรรหาพนักงานจาง 
(4)  งานระบบฐานขอมูลบุคลากร/บําเหน็จบํานาญ 
(5)  งานระบบสวัสดิการการเบิกจายตรง (สปสช.) 
(6)  งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(7)  งานขออนุมัติปรับปรุงตําแหนงและอัตรากําลัง 
(8)  งานพิจารณาเล่ือนขั้นเงนิเดือน 
(9)  งานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและงานพัฒนาบุคลากร เชน การฝกอบรม สัมมนาและ 
      ศึกษาดูงาน 
(10)  งานเก่ียวกับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
(11)  งานจัดทําแผนอัตรากําลัง 
(12)  งานการตอสัญญาพนักงานจาง 
(13)  งานสวัสดิการบําเหน็จบํานาญพนักงานเทศบาลลูกจางประจํา และสวัสดิการพนักงานจาง 
(14)  งานการลาพักผอนประจําและการลาอื่น ๆ 
(15)  งานแจงมติ กทจ. ใหกอง/งานตางๆ ทราบ 
(16)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

-  งานวิเคราะหนโยบายและแผน     มีหนาที่เกี่ยวกับ 
(1)  งานรวบรวมวิเคราะหและใหบริการขอมูลที่จําเปนตองนํามาใชในการวางแผนและการ    
      ประเมินผลการแผนทุกระดับ 
(2)  งานจัดเตรยีมเอกสารท่ีใชประกอบการพิจารณาแผนของเทศบาลและหนวยงานหรือองคกรท่ี   
      เก่ียวของงานจัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนาเทศบาล 

/(3) งานจัดทํา 
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(3)  งานจัดทําและเรียบเรยีงแผนพัฒนาเทศบาล 
(4)  งานวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ 
(5)  งานประสานกับหนวยงานในเทศบาลและหนวยงานอ่ืนที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขต  
      เทศบาลและหนวยงานใกลเคียงเก่ียวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผน 
(6)  งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลและโครงการตาง ๆ  
(7)  งานบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 
(8)  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

-  งานนิติการ   มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
(1)  งานรางและพิจารณาตรวจรางแกไข เปลี่ยนแปลงเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่ง 
      ที่เกี่ยวของ 
(2)  งานดําเนินการทางวินัย การอุทรณหรือการรองทุกขของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
      และพนักงานจาง 
(3)  งานตีความ วินิจฉัย ใหคําปรึกษา ใหความเห็นทางวิชาการและตอบขอหารือปญหาการปฏิบัติ 
      ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งประกาศ หลักเกณฑ หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 
(4)  งานรับเรื่องรองเรยีน รองทุกข 
(5)  งานพิจารณาตรวจสอบคําอุทธรณหรือคําโตแยงตามกฎหมายในอํานาจหนาที่ของเทศบาล 
(6)  งานสอบสวนขอเท็จจริงความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

                (7)  งานเผยแพรใหความรูทางดานกฎหมาย หรือใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษาดานกฎหมายแก      
                      ประชาชน      

(8)  งานสอบสวนขอเท็จจริงของทุกสํานัก/กอง 
(9)  งานสอบสวนและเปรียบเทียบการละเมิดเทศบัญญัติและกฎหมายอื่น ๆ 
(10)  งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

-  งานประชาสัมพันธ   มีหนาที่เก่ียวกับ 
(1)  งานประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ  เชน  เว็บไซต จดหมายขาว    
      ประกาศเสียงตามสาย ฯลฯ 
(2)  งานรวบรวมขอคิดเห็นของประชาชน สื่อมวลชนหรือปญหาขอขัดของตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ 
      การดําเนินงานประชาสมัพันธมาประมวลผลสรุปเพ่ือเสนอรายงานตอผูบริหาร 
(3)  งานวางแผน ควบคุมการผลิตสื่อประชาสัมพันธทุกประเภทของเทศบาลเพ่ือเผยแพรไปสู 
      สาธารณชน 
(4)  งานดานสื่อมวลชนสัมพันธ 
(5)  งานดานการบันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ  
(6)  งานพิจารณาวางหลักเกณฑ ปรับปรุงและแกไขระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ 
      ใหเหมาะสม 
(7)  งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน 
(8)  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

-  งานจัดทํางบประมาณ   มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
(1)  งานจัดเตรยีมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปใหหนวยงานตาง ๆ ทราบและ  
      ดําเนินการ 
(2)  งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะห /(2) งานรวบรวม 
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(3)  งบประมาณ การโอน และแกไขงบประมาณ 
(4)  งานเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนาํเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ 
(5)  งานจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ถามี) 
(6)  งานศึกษาหาหลักฐานรายไดใหม ๆ ของเทศบาล 
(7)  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

-  งานพัฒนาชุมชน     มีหนาที่เก่ียวกับ  
(1)  งานสาํรวจและจัดต้ังคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนตนเอง 
(2)  งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเก่ียวกับการพัฒนาชมุชนและสงเสริมสวัสดิภาพคนในชุมชน 
 (3)  งานประสานขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆเพื่อนําบริการขั้นพื้นฐานไปสูชุมชน 
(4)  งานสังคมสงเคราะห 
(5)  งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม การศกึษา การอนามัย และ 
      สุขาภิบาล 
(6)  งานวิเคราะหขอมูล เพื่อวางแผนและสงเสริมการพัฒนากลุมอาชีพ 
(7)  งานสภาเด็กและเยาวชน 
(8)  งานสวัสดิการเด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสผูดอยโอกาสและผูยากไร 
(9)  งานปองกันและควบคุมยาเสพติด 
(10)  งานสาํรวจปญหาและความเดือดรอนของชุมชนเพ่ือนํามาวิเคราะหและหาแนวทางแกไข   
        ปญหาในเบ้ืองตน 
(11)  งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

- งานบริหารการศกึษา  มีหนาที่เก่ียวกับ 
(1)  งานศึกษา วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการศกึษาเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา การพัฒนา 
      งานดานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาพิเศษตามอัธยาศัย 
(2)  งานเผยแพรเอกสารขอมูลความรูทางวิชาการ 
(3)  งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป 
(4)  งานประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐานและดาํเนินงานใหเปนไปตาม 
      ระเบียบที่เก่ียวของ 
(5)  งานประสานสถานศกึษา/โรงเรียน 
(6)  งานพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา เชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน เปนตน 
(7)  งานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล ในเร่ืองการบรรจุแตงตั้ง โอนยาย 
      เลื่อนระดับ คัดเลือกและสอบคัดเลือก  
(8)  งานกีฬาและนันทนาการ 
(9)  งานศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ 
(10)  งานจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
(11)  งานจัดทําฎีกา 
(12)  งานพัสดุและทรพัยสิน 
(13)  งานบันทึกขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา (SIS)  
(14)  งานบันทึกขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน 
        ทองถ่ิน (CCIS) 
(15)  งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปของสถานศกึษา /(15) งานจัดทําแผน 
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(16)  งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของสถานศึกษา 
(17)  งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษาของสถานศึกษา 
(18)  งานการจัดทําหลักสูตรสถานศกึษา 
(19)  งานการจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรยีนรู 
(20)  งานตรวจรับรองการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
(21)  งานการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  (สมศ.) 
(22)  งานคนควาทางวิชาการ การรวบรวมเอกสารทางวิชาการ เขียนตํารา ผลิตคูมือ ตลอดจน 
        สื่อการเรียนการสอนตาง ๆ เพื่อใชในการปฏิบัติงานหรือเผยแพร หรือเพื่อพัฒนารูปแบบ   
        การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(23)  งานสงเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
(24)  งานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชนในการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 
(25)  งานสารบรรณ รับ-สงหนังสือ โตตอบหนังสือของทางราชการ 
(26)  งานควบคุมการลงเวลา/การลาของบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(27)  งานจัดทําทะเบียนคุมพัสด/ุครุภัณฑ การเบิกจายวัสดุ การจัดซื้อจัดจางของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
(28)  งานการเงินและบัญชี งานจัดทําฎีกาของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

      (29)  งานดูแลรกัษาความสะอาดภายในและบริเวณโดยรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
                (30)  งานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน 

(31)  งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

- งานกิจการสภา  มีหนาที่เกี่ยวกับ 
(1)  งานเลขานุการสภา 
(2)  งานประชุมสภาเทศบาล 
(3)  งานสารบรรณ รับ-สง หนังสืองานสภาเทศบาล 
(5)  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

-  งานธุรการ   มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 
(1)  งานสารบรรณของเทศบาล รับ-สงเอกสารและพัสดุ จากหนวยงานตาง ๆ ทุกประเภท 
(2)  งานประชุมพนักงาน 
(3)  งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ 
(4)  งานการตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
(5)  งานเกี่ยวกับการจัดการงานพิธีการ งานประเพณีในวันสําคัญตาง ๆ  
(6)  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
(7)  งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล 
(7)  งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน 
(9)  งานจัดทําฎีกา 
(10)  งานดูแลรักษา จัดเตรียม และใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดตอ 
        รับรองและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ 
(11)  งานทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 
(12)  ปรับภูมิทัศนโดยรอบอาคารสํานักงานและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

/(13) งานควบคุม 
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(13)  งานควบคุมการเบิกจายวัสดุ  
(14)  งานควบคุมการเบิกจายน้ํามัน การขออนุญาตใชรถ บันทึกการใชรถ การจัดทํา 
        ประวัติการซอมบํารุงรถยนต 
(15)  งานขับรถยนต และซอมบํารุงรักษาเบื้องตน 
(16)  งานโครงการท่ีต้ังไวตามเทศบัญญัติ 
(17)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

   1.2 ฝายปกครอง 
 -  งานทะเบียนราษฎร    มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1)  งานตามพระราชบัญญัติงานทะเบียนราษฎร เชน แจงเกิด แจงตาย แจงยายที่อยู เปนตน 
(2)  งานสอบขอเท็จจริงใหประชาชนผูมาติดตอเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 
(3)  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดําเนินการเลือกตั้ง 
(4)  งานบริการขอมูลทางทะเบียนและเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงานทะเบียน 
(5)  งานปรับปรุงและจัดทําฐานขอมูลทางทะเบียน 
(6)  งานใหคําแนะนําปรึกษาประชาชนผูมาติดตอสอบถามเรื่องงานทะเบียน 
(7)  งานสารบรรณ รับ-สง หนังสือของงานทะเบียน 
(8)  งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 -  งานรักษาความสงบ    มีหนาที่เก่ียวกับ 
(1)  งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร แผงลอย รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจ         
      และอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
(2)  งานควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ ขอบังคับ และกฎหมายท่ี 
      เก่ียวของ 
(3)  งานวิเคราะหขาว เพื่อเสนอแนะวางแผน หรือโครงการท่ีเก่ียวของกับความมั่นคงของชาติ 
(4)  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

-  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    มีหนาที่เก่ียวกับ 
(1)  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
(2)  งานปองกันและระงับอัคคีภัย 
(3)  งานวิเคราะหและพิจารณาทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดําเนินการดาน 
      กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย 
      เชน อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 
(4)  งานประสานหนวยงานตาง ๆ เพื่อรวมกันวิเคราะห วางแผน ระงับเหตุ ปองกันสาธารณภัย  
      ตาง ๆ วางแผน  ระงับเหตุ  ปองกันสาธารณภัยตาง ๆ 
(5)  งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(6)  งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการปองกันและ 
      ระงับสาธารณภัยตาง ๆ  
 (7)  งานสํารวจและพิจารณาใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบวาตภัย อุทกภัย ฯลฯ 
(8)  งานฝกแผนปองกันภัยฝายพลเรอืน 
(9)  งานฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(10)  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
(11)  งานเผยแพรขอมูลขาวสารของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

/(11) งานเผยแพร 
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(12)  งานสารบรรณรบั-สง งานโตตอบหนังสือตาง ๆ ของทางราชการ 
(13)  งานจัดทําฎีกา 
(14)  งานควบคุมการเบิกจายน้ํามัน การขออนุญาตใชรถ บันทึกการใชรถ การจัดทําประวัติการ 
        ซอมบํารงุรถยนต 
(15)  งานขับรถยนต และซอมบํารุงรักษาเบื้องตน 
(16)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

2. กองคลัง 
    2.1 ฝายบริหารงานคลัง   
 -  งานพัสดุและทรัพยสิน    มีหนาที่เก่ียวกับ 

(1) งานการซื้อและการจาง  
(2) งานการซอมและบํารุงรักษาพัสดุ 
(3) งานการจัดทําทะเบียนพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
(4) งานการจัดทําบัญชีรับจายพัสดุและตรวจสอบ 
(5) งานจัดทําแผนพัสดุและการจัดหาพัสดุประจําป 
(6) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

     - งานการเงินและบัญชี    มีหนาที่เก่ียวกับ 
(1) งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท 
(2) งานควบคุมและจัดทําทะเบียนคุมงบประมาณ 
(3) งานจัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจายเงิน 
(4) งานการจายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย 
(5) งานจัดทําบัญชีงบการเงนิและทะเบียนท่ีเกี่ยวของ 
(6) งานจัดทํารายงานประจําวัน  ประจําเดือน  ประจําป  และรายงานอ่ืน ๆ 
(7) งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ 
(8) งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 -  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได    มีหนาที่เก่ียวกับ 
     (1) งานวางแผนและการจัดเก็บรายได 
     (2) งานการเก็บขอมูล รวบรวม เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

     (3) งานจัดทาํทะเบียนคุมภาษีตางๆ 
     (4) งานเรงรัดจัดเก็บภาษแีละตรวจสอบภาษีประจําเดอืน 

               (5) งานประชาสมัพันธเก่ียวกับการชําระภาษี 
               (8) งานจัดทาํหนังสือแจงใหผูอยูในเกณฑเสียภาษีทราบ 

               (9) งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อของผูไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินและคํารองตางๆ 

               (10) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินภาษี 
               (11) งานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

 -  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน    มีหนาที่เกี่ยวกับ 
(1) งานคัดลอกขอมูลท่ีดิน 
(2) งานปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
(3) งานสาํรวจและตรวจสอบขอมูลภาคสนาม 

/(2) งานปรับขอมูล 
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(4) งานสํารวจและตรวจสอบขอมูลภาคสนาม 
(5) งานจัดเก็บและบํารุงรักษาแผนที่ภาษี 
(6) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพยสินและเอกสาร   
(7) งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงท่ีดิน 
(8) งานจัดทํารายงานเสนองานทะเบียนทรัพยสิน 
(9) งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

-  งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย   มีหนาที่เกี่ยวกับ 
      (1) งานจัดทําประกาศยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อชําระภาษี 
      (2) การเก็บรักษาและสั่งจายแบบพิมพตางๆ 

      (3) การรับชาํระ ประเมิน ออกใบเสร็จ ภาษีและคาธรรมเนียม 

      (4) การจัดทําใบนําสงเงิน ใบสรุปสําคัญประจําวันทะเบียนรายรับ ระบบมือและระบบ e-LAAS 

      (5)งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

     -  งานธุรการ    มีหนาที่เก่ียวกับ 
(1) งานสารบรรณของกองคลัง 
(2) งานจัดทําคําสั่งและประกาศ 
(3) งานดูแลรักษาวัสดุอุปกรณตาง ๆ 
(4) งานประสานงานเก่ียวกับการประชุม 
(5) งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
3. กองชาง 
    3.๑ ฝายการโยธา 
 -  งานวิศวกรรม    มีหนาที่เก่ียวกับ 

(1) ออกแบบคํานวณดานวิศวกรรม 
(2) งานวางโครงการและการกอสรางทางดานวิศวกรรม 
(3) งานใหคําปรึกษาแนะนําและบรกิารเก่ียวกับงานทางดานวิศวกรรม 
(4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางอาคารทางดานวิศวกรรม 
(5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม 
(6) งานสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณ  ออกแบบกําหนดรายละเอียดทางดาน

วิศวกรรม 
(7) งานศึกษาวิเคราะห  วิจัยทางดานวิศวกรรม 
(8) งานประมาณราคาคากอสรางทางดานวิศวกรรม 
(9) งานควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรม 
(๑๐) งานอื่นท่ีเก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 -  งานสถาปตยกรรม    มีหนาที่เก่ียวกับ 
(1) งานออกแบบ  เขียนแบบทางดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศลิป 
(2) งานวางโครงการ  จัดทําผังและควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม  มัณฑนศลิป 
(3) งานใหคําปรึกษาแนะนําดานสถาปตยกรรม  มัณฑนศิลป 
(4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางดานสถาปตยกรรมตามกฎหมาย 
(5) งานควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม /(4) งานตรวจสอบ 
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(6) งานออกรายการทางสถาปตยกรรม 
(7) งานสํารวจขอมูลเพ่ือออกแบบสถาปตยกรรม 
(8) งานประมาณราคาคากอสรางทางดานสถาปตยกรรม  มัณฑนศิลป 
(9) งานใหบริการดานสถาปตยกรรม  มัณฑนศิลป  และงานดานศิลปกรรมตาง ๆ 
(๑0) งานอื่นท่ีเก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

- งานผังเมือง    มีหนาที่เก่ียวกับ 
(1) งานจัดทําผังเมืองรวม 
(2) งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน 
(3) งานสํารวจรวบรวมขอมูลทางดานผังเมือง 
(4) งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบก  ทางน้ํา 
(5) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง 
(6) งานใหคําปรึกษาดานผังเมือง 
(7) งานใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม 
(8) งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

     -  งานสาธารณูปโภค    มีหนาที่เก่ียวกับ 
(1) งานดานการกอสรางอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางเทา  เขื่อน  และสิ่งตดิตั้งอ่ืน ฯลฯ 
(2) งานวางโครงการและควบคุมการกอสราง 
(3) งานซอมบํารุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เข่ือน  ทางเทา 
(4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี 
(5) งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานกอสราง 
(6) งานควบคุมพัสดุ  งานดานโยธา 
(7) งานประมาณราคา  งานซอมบํารุงรักษา 
(8) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 -  งานสวนสาธารณะ    มีหนาที่เกี่ยวกับ 
(1) งานจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ  เชน  สวนสาธารณะ  สวนสัตว  สวนหยอม  ฯลฯ 
(2) งานควบคุมดูแล  บํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
(3) งานใหคําปรึกษาแนะนําเผยแพรทางดานภูมิสถาปตย 
(4) งานประมาณราคาดานภูมิสภาปตย 
(5) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

-  งานศูนยเครื่องจักรกล    มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 
(1) งานควบคุมการใชยานพาหนะเครื่องจักรกล 
(2) งานตรวจสอบซอมบํารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล 
(3) งานควบคุมการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
(4) งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

/-งานจัดสถานที ่
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-  งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ    มีหนาที่เก่ียวกับ 
(1) งานติดตั้งและบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ 
(2) งานควบคุมดูแล  การจัดสถานท่ีในงานประเพณีตาง ๆ  
(3) งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับระบบไฟฟา 
(4) งานควบคุมดูแล  รักษาวัสด ุอุปกรณไฟฟาตลอดจนเครื่องมือตาง ๆ  เกี่ยวกับงานไฟฟา 
(5) งานอื่น ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

- งานผลิตและการบริการ    มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงาน 
     (1) งานผลิต  จําหนาย และบํารงุรกัษาซอมแซม 
     (2) งานบริการ จดมาตรวัดนํ้า จัดเก็บคาน้ําประปา 

     - งานธุรการ    มีหนาที่เก่ียวกับ 
(๑) งานสารบรรณของเทศบาล 
(๒) งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ การติดตอและ

อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ 
(๓) งานประสานงานเก่ียวกับการประชุม 
(๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหนวยงานตาง ๆ  ที่ขอความรวมมือ 
(๕) งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
(๖) งานจัดทําฎีกา  ขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจาง  ทุกประเภท 
(๗) งานจัดทําคําสั่งและประกาศ 
(๘) งานรับเร่ืองราวรองทุกขและรองเรยีน 
(๙) งานจัดทําการเบิกจายของกองชาง 
(๑๐) งานอื่นท่ีเก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
    4.1  ฝายบริหารสาธารณสุข   
 - งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดลอม    มีหนาที่เก่ียวกับ 

(1) งานควบคุมดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 
(2) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
(3) งานควบคุมการประกอบการคาที่นารังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
(4) งานปองกันควบคุมแกไขเหตุรําคาญและมลภาวะ 
(5) งานชีวอนามัย 
(6) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 -  งานเผยแพรและฝกอบรม    มีหนาที่เก่ียวกับ 
(1) งานเผยแพรกิจกรรมทางวิชาการดานสาธารณสุข 
(2) งานฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
(3) งานพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข 
(4) งานประเมินผล 
(5) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

/-งานรักษาความสะอาด 
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- งานรักษาความสะอาด  มีหนาที่เกี่ยวกับ 
(1) งานกวาดลางทําความสะอาด 
(2) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
(3) งานขนถายขยะมูลฝอย 
(4) งานรักษาความสะอาด 
(5) งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

- งานสัตวแพทย    มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
(1) งานควบคุมและรับผิดชอบโรงฆาสัตว 
(2) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตวเลี้ยงหรือสัตวปาท่ีนํามาเลี้ยงหรือสัตวที่อยู

อาศัยตามธรรมชาติ 
(3) งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุมบุคคลซึ่งประกอบอาชพีซึ่งเสี่ยงตอการติดโรคสัตว 
(4) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
(5) งานปองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรําคาญจากสัตว 
(6) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

-  งานสงเสริมสุขภาพ    มีหนาที่เก่ียวกับ 
(1) งานสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ
(2) งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ 
(3) งานสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก 
(4) งานสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
(5) งานยาเสพติดและบําบัดยาเสพติด 
(6) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

-  งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ   มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
(1) ปองกันและเสริมสรางภูมิคุมกันโรค 
(2) งานควบคุมแมลงและพาหะนําโรค 
(3) งานควบคุมปองกันโรคติดตอ 
(4) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

- งานศูนยบริการสาธารณสุข    มีหนาที่เก่ียวกับ 
(1) งานสนับสนุนแพทยเก่ียวกับตรวจ วินิจฉัยและใหบริการรักษาพยาบาล 
(2) งานดานสุขศึกษา 

     (3) งานอนามัยโรงเรียน 
     (4) งานอนามัยแมและเด็ก 
     (5) งานวางแผนครอบครัว 
     (6) งานสาธารณสุขมูลฐาน 
     (7) งานโภชนาการ 
     (8) งานควบคุมโรคติดตอ 
     (9) งานทันตสาธารสุข 
     (10) งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

/-งานธุรการ 
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- งานธุรการ   มีหนาทีเ่ก่ียวกับ 
(1) งานสารบรรณของกองสาธารณสุข 
(2) งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ การติดตอและ

อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ 
(3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม 
(4) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหนวยงานตาง ๆ  ที่ขอความรวมมือ 
(5) งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
(6) งานจัดทําฎีกา  ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง  ทุกประเภท 
(7) งานจัดทําคําสั่งและประกาศ 
(8) งานรับเร่ืองราวรองทุกขและรองเรยีน 
(9) งานดานประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
(10) งานรักษาความสะอาดความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
(11) งานอื่นที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 5.  หนวยตรวจสอบภายใน 
 5.1  งานตรวจสอบภายใน    
 -   งานตรวจสอบภายใน     มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 

     (1) แผนการตรวจสอบภายใน 

     (2) ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขอ 5 ขอ 6 

     (3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆในดานงบประมาณ บัญชี 
     (4) ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญช ี

     (5) ตรวจสอบความถูกตองของฎีกา 

     (6) ตรวจสอบหลักฐานการทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ 
     (7) ตรวจสอบทะเบียนคุมครุภัณฑ และครุภัณฑท่ีชํารุด 

     (8) ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุและวัสดุคงเหลือ 

     (9) ตรวจสอบการใชและรักษายานพาหนะ 

     (10) ตรวจสอบรายละเอียดการกอหนี้ผูกพัน 

     (11) งานเก่ียวกับการโตตอบหนังสือราชการ 

       (12) งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  ประกาศ    ณ    วันท่ี   30   กันยายน  พ.ศ. 2563   
 
 
     (ลงชื่อ)       
            (นางธนาพร   ศิรโิภคานนท) 
             นายกเทศมนตรตีําบลมะคา 
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คําสั่งเทศบาลตําบลมะคา 
ที่ 198 / 2563 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6   
ของเทศบาลตําบลมะคา 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  1๓  และมาตรา  23  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร  
งานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  ๑๑  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ขอ ๑๖  และหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม ๐๐๒๓.๒/ว 4782  ลงวันที่  25 
มิถุนายน ๒๕63  เรื่อง  การจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓ ป ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 – ๒๕๖6  จึง
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓ ป ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6  ของ
เทศบาลตําบลมะคา  ประกอบดวย  

๑. นายกเทศมนตรีตําบลมะคา        เปนประธานกรรมการ 
๒. ปลัดเทศบาลตําบลมะคา   เปนกรรมการ 
๓. ผูอํานวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม    เปนกรรมการ 
๔. ผูอํานวยการกองคลัง    เปนกรรมการ 
๕. ผูอํานวยการกองชาง    เปนกรรมการ 
๖. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล        เปนกรรมการและเลขานุการ 
๗. นักทรัพยากรบุคคล    เปนผูชวยเลขานุการ 

โดยใหมีหนาท่ีพิจารณาจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓ ป ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6  
ของเทศบาลตําบลมะคา  ท้ังนี้  ใหคํานึงถึงภารกิจ  อํานาจหนาที่ตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามกฎหมายวาดวยเทศบาล  ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ   
ความยาก  คุณภาพของงานและปริมาณงานของสวนราชการตาง ๆ  ในเทศบาล  ตลอดท้ังภาระคาใชจายของ
เทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนที่จะตองจายในดานบุคลากรและการจัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาล  
โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลมะคา  ในระยะเวลา 3 ป  และใหมีหนาท่ีพิจารณาปรับปรงุ
แผนอัตรากําลัง  3  ป ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6  ของเทศบาลตําบลมะคา   

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนีเ้ปนตนไป 

สั่ง   ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563 

 

                                                      (ลงชื่อ)    

( นางธนาพร   ศิริโภคานนท ) 

                                                                นายกเทศมนตรีตําบลมะคา 
 
 


