
 

 

คํานํา 
 

  การจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป   นับวามีความสําคัญยิ่ง   แสดงถึงความมีศักยภาพในการ 

บริหารจัดการดานบุคลากรและรองรับภารกิจที่ไดรับจากการถายโอน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

  ดังนั้น การจดัหาบุคลากรจะตองเปนไปตามภารกิจหนาที่ ที่จําเปนเรงดวนในการใหบริการ

แกประชาชน  ขณะเดียวกันตองคํานึงถึงภาระคาใชจายดานงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารบุคคล ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  เชนกัน 
 

  เทศบาลตําบลวังศาลา  จึงไดมีการวางแผนอัตรากําลังใชประกอบในการจัดสรรงบประมาณ 

และบรรจุแตงตั้งพนักงานเทศบาล  เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลวังศาลาเกิดประโยชนสูงสุด เกิด

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน         

และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

 

 

      เทศบาลตําบลวังศาลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 

         เรื่อง                     หนา                                                                                   

๑.  หลักการและเหตุผล   ๑ 

๒.  วัตถุประสงค   ๒ 

๓.  กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป   ๒-๕ 

๔.  สภาพปญหา ความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลวังศาลา   ๕-๑๐ 

๕.  ภารกิจ  อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลวังศาลา   ๑๐-๑๖ 

๖.  ภารกิจหลัก และภารกิจรอง   ๑๖-๑๗ 

๗.  สรุปปญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลวังศาลา   ๑๗ 

๘.  โครงสรางการกําหนดสวนราชการ   ๑๗-๒๗ 

๙.  ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น   ๒๘-๓๓ 

๑๐. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนขาราชการตามแผนอัตรากําลัง  ๓  ป   ๓๔-๘๘ 

      - แนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังตามโครงสรางใหม   

๑๑. บัญชีแสดงการจัดคนลงสูตําแหนงกําลังและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ   ๓๙-๔๘ 

๑๒. แนวทางการพัฒนาขาราชการ หรือพนักงาน หรือลูกจางของเทศบาลตําบลวังศาลา   ๔๙ 

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการ พนักงาน ลูกจางของเทศบาลตําบลวังศาลา   ๔๙-๕๑ 

๑๔. ภาคผนวก 

 -  คําแถลงงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 -  แผนพัฒนาบุคลากร 

 -  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

 -  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

 -  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 

 -  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 

-  บัญชีแสดงการคํานวณอัตรากําลังในแตละตําแหนง 
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๑. 

การจดัทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลวังศาลา   อําเภอทามวง    จังหวัดกาญจนบุร ี

 

 

 

 แผนอัตรากําลัง ๓ ป ที่เทศบาลตําบลวังศาลาจัดทําขึ้น เพื่อเปนกรอบในการกําหนด

ตําแหนง  การสรรหาตําแหนง  ใชตําแหนงและพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยคาดคะเนวา 

ในชวงระยะเวลา ๓ ป ขางหนาจะมีการใชตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการใด และจะพัฒนา

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไปในแนวทางใด เพื่อใหเทศบาลตําบลวังศาลามีการบริหารงานตาม

ภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชน โดยมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับระเบียบ กฎหมาย  ที่ทําใหเทศบาล

ตําบลวังศาลามีความจําเปนตองจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปขึ้น เชน  

 ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ( ก.กลาง ) เรื่อง

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนง        กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

(ก.จังหวัด)  กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวน

ราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและ

คุณภาพของงาน  ปริมาณ  ตลอดจนทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนทองถิ่น ( อบจ., เทศบาล

,อบต. ) ที่จะตองจายในดานบุคคล        โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.)  จัดทํา

แผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของ       

คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี ้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการ

ที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) กําหนด 

  ๑.๒  คณะกรรมการกลางขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบ

ประกาศกําหนดการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น    โดยกําหนดแนวทางใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.)  จัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    เพื่อ

เปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น            โดยให

เสนอใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด)  พจิารณาใหความเห็นชอบ         

โดยไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น   (อบจ.,เทศบาล, หรือ  อบต.)  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา

แผนอัตรากําลัง           วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   (อบจ.,เทศบาล, 

หรือ อบต.)    วิเคราะหความตองการกําลังคน   วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน   จัดทํากรอบ

อัตรากําลัง     และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  

ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป  

  ๑.๓  จากหลักการและเหตุผลดังกลาวเทศบาลตําบลวังศาลา  จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง  

๓ ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓  ขึ้น 

 

๑. หลักการและเหตุผล 



๒. 

 

 
 
 ๒.๑  เพือ่ใหเทศบาลตําบลวังศาลา มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม

ซ้ําซอน 

  ๒.๒ เพื่อใหเทศบาลตําบลวังศาลา     มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง โครงสราง

สวนราชการใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   ๒.๓    เพื่อใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  (ก.จังหวัด) สามารถ

ตรวจสอบการกําหนดตําแหนง      และการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานเทศบาล ขาราชการครู 

บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจางวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

  ๒.๔ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผน การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลวัง

ศาลา  ไดอยางเหมาะสม 

  ๒.๕   เพื่อใหเทศบาลตําบลวังศาลา       สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแตงตั้ง

ขาราชการหรือพนักงานเทศบาล  ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง   

เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลวังศาลา เกิดประโยชนตอประชาชน    เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตาม

อํานาจหนาที่   มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   มีการลดภารกิจและยุบ

เลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

  ๒.๖  เพื่อใหเทศบาลตําบลวังศาลา  สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงาน

บุคคลใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

 

   

 

                      

                    ๓.๑ วิเคราะหภารกิจอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลวังศาลา ตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖       ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบาย

ผูบริหาร  และสภาพปญหาในพื้นที่ของเทศบาลตําบลวังศาลา เพื่อใหการดําเนินการของเทศบาลตําบลวัง

ศาลาบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ตามหนวยงานตางๆ ใหเหมาะสมกับ

เปาหมายการดําเนินการ  โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณาวา งานในปจจุบันที่ดําเนินการอยูนั้นครบถวนและ

ตรงตามภารกิจหรือไม อยางไร หากงานที่ทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคตก็ตองมีการวางแผน

กรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนในตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตอง

ดําเนินการแลว  อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการ

เตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต 

๒. วัตถุประสงค 

๓. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง   ๓   ป 
 



๓. 

 

   ๓.๒  กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน     เพื่อรองรับ

ภารกิจตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดกาญจนบุรี ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                    ๓.๓ การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply  pressure  เปนการนําประเด็น

คาใชจายบุคลากรเขารวมในการพิจารณา  เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด  กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง  และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาที่

ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงาน

ตางๆ โดยในสวนนี้จะคํานึงถึง 

   ๓.๓.๑ การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม  ในพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนด

ระดับชั้นงานในแตละประเภท  เพื่อใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัด

และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

   ๓.๓.๒ การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถิ่น (ขาราชการหรือพนักงานสวน

ทองถิ่น ขาราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง)  โดยหลักการแลว การจัด

ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ  และตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้นในการ

กําหนดอัตรากําลังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนง

ที่กําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพื่อใหการทํางาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของ

งบประมาณรายจายตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

  ๓.๔ การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใชในการปฎิบัติงาน  เปนการนําขอมูลเวลาที่ใช

ในการปฎิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work  process)  ในอดีต  เพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง

โดยสมมติฐานที่วา งานใดที่ตองมีกระบวนการและเวลาที่ใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรา

กําลังคนมากกวา  อยางไรก็ดีในภาคราชการสวนทองถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย งาน

มาตรฐาน  งานเทคนิคดานชาง  หรืองานบริการบางประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได ดังนั้น การ

คํานวณเวลาที่ใชในกรณีของภาคราชการสวนทองถิ่นนั้นจึงทําไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative 

Information)  มากกวาจะเปนขอมูลที่ใชในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังตอหนวยงานจริงเหมือนใน

ภาคเอกชน นอกจากนั้นกอนจะคํานวณเวลาที่ใชในการปฎิบัติงานแตละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณ

งาน ลักษณะงานที่ปฎิบัติวามีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม  เพราะในบางครั้งอาจเปนไป

ไดวางานที่ปฎิบัติอยูในปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนวยงานอื่น ก็มีความ

จําเปนตองมาใชประกอบการพิจารณาดวย 

  ๓.๕ การวิเคราะหผลงานที่ผานมาเพื่อประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนการนํา

ผลลัพธที่พึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังที่ตอง

ใชสําหรับการสรางผลลัพธที่พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย  โดยสมมติฐานที่วา หากผลงานที่ผานมา

เปรียบเทียบกับผลงานในปจจุบันและในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  อาจตองมีการพิจารณา

แนวทางในการกําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม  เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการ

ทํางานตามภารกิจของสวนราชการและองคกรอยางสูงสุด 



๔. 

 

  ๓.๖ การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เปนการสอบถามความคิดเห็น

จากผูมีสวนไดสวนเสียหรือนําประเด็นตางๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยาง

นอยใน ๓ ประเด็นดังนี้ 

   ๓.๖.๑ เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสรางองคกร  เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกร

และการแบงงานในพื้นที่นั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หากกําหนดโครงสราง

ที่มากเกินไปจะทําใหเกิดตําแหนงงานขึ้นตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย  งานธุรการ สารบรรณและ

บริหารทั่วไปในสวนราชการนั้น  ซึ่งอาจมีความจําเปนตองทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแต

ละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

   ๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ สวนราชการในปจจุบันมี

ขาราชการสูงอายุจํานวนมาก  ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังที่จะ

รองรับการเกษียณอายุของขาราชการ ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงที่

เหมาะสมขึ้นทดแทนตําแหนงที่จะเกษียณอายุไป เปนตน 

   ๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาที่ภายใน

สวนราชการและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสวนราชการนั้นๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซึ่ง

มุมมองตางๆ อาจทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  ๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอื่นๆ กระบวนการนี้เปน

กระบวนการนําขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานที่มีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจํานวน

กรอบอัตรากําลังของงานการเจาหนาที่ในเทศบาล ก และงานการเจาหนาที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหนาที่

รับผิดชอบคลายกัน โดยสมมติฐานที่วาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละองคกรในลักษณะงานและ

ปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันได 

  ๓.๘ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุก

คน  โดยตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

  การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังไมมุงเนนในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจํานวน

กรอบอัตรากําลังเปนสําคัญ  แตมีจุดมุงหมายเพื่อใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณากําหนดกรอบ

อัตรากําลังที่เปนระบบมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณาการกําหนดตําแหนงที่

เหมาะสม (Right Jobs)  มากกวาการเพิ่ม/ลดจํานวนตําแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจาย

แลวพบวาการกําหนดกรอบตําแหนงในประเภททั่วไป อาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกําหนดตําแหนง

ประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการ

ทํางานก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการวิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฎิบัติงาน และสวน

ราชการอื่นก็กําหนดตําแหนงในงานลักษณะนี้เปนตําแหนงประเภทวิชาการ  ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมี

เหตุผลเพียงพอที่จะกําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะงานนี้เปนตําแหนงประเภทวิชาการ  โดยไมไดเพิ่ม

จํานวนตําแหนงของสวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง 

(Effective  Man  Power  Planning  Framework)   นี้จะเปนแนวทางใหสวนราชการสามารถมีขอมูลเชิง 

 



๕. 

 

วิเคราะหอยางเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสม

ตามภารกิจงานของแตละสวนราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะทําใหสวน

ราชการ สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในเรื่องอื่นๆ เชน 

  - การใชขอมูลที่หลากหลายจะทําใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตอง

มีการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน 

  -  การจัดทํากระบวนการจริง (Work  process)  จะทําใหไดเวลามาตรฐานที่จะสามารถ

นําไปใชวัดประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถนํา

ผลการจัดทํากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-

engineer)  อันจะนําไปสูการใชอัตรากําลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  - การเก็บขอมูลผลงานจะทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงานซึ่งจะเปนประโยชน

ในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทํางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลด 

 

4 

 

เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง ๓ ป ของเทศบาลตําบลวังศาลา มีความเหมาะสมกับภารกิจ 

ของเทศบาลตําบลวังศาลา  โดยสามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีการ

วิเคราะหสภาพปญหาในเขตพื้นที่  ความจําเปนพื้นฐานและความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ของ 

เทศบาลตําบลวังศาลา  ดังนี้ 

  ๔.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

   ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน  ไดแก 

                     -  ปญหาถนนและทางเทา  เนื่องมาจากถนนมีการชํารุดทรุดโทรมเปนหลุมเปนบอเนื่องจาก

ไดกอสรางและใชงานมาเปนเวลานาน  ประกอบกับในตําบลมีผูประกอบการเปดกิจการดานขุดเจาะทราย

เพื่อการคาขาย จึงทําใหมีรถบรรทุกวิ่งผานถนนสายหลักในตําบลหลายเสนทางทําใหถนนในตําบลเกิดความ

เสียหายเปนจํานวนมากในแตละป 

                    -   ปญหาดานไฟฟาและแสงสวางรายทาง    การบริการไฟฟายังไมทั่วถึงและบางจุดเกิดการ

ชํารุดเสียหายไมมีไฟฟาใหแสงสวางในเวลากลางคืน    เกิดความไมสะดวกและไมปลอดภัยในการเดินทาง 

                   -   ปญหาการประปา  เนื่องจากแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค- บริโภค  ไมเพียงพอ 

การใหการบริการในดานการประปาเทศบาลยังไมทั่วถึง 

                   -    ปญหาการระบายน้ํา  เนื่องจากทางระบายน้ํามีขนาดเล็ก  เกา    และชํารุด 

  ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน 

- ตองการใหปรับปรุงและซอมแซมถนนและทางเทาที่มีอยูใหใชงานไดดีตลอดป 

- ตองการใหมีการขยายไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมพื้นที่อยางทั่วถึง 

- ตองการประปาที่สะอาดถูกหลักอนามัย 

 

๔.   สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน 



๖. 

 

- ตองการใหมีการวางแผนอยางเปนระบบในเรื่องการจัดการดานการระบายน้ําของ

ชุมชน 

แนวทางการพัฒนาความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน 

- กอสราง ซอมแซม ปรับปรุงถนน ทางเดิน ทอระบายน้ําใหทั่วถึง 

- พัฒนาระบบ และขยายไฟฟาสาธารณะ 

- พัฒนาระบบการใหการบริการประปาของตําบลวังศาลา 

- จัดระบบดานการระบายน้ําของชุมชน 

 

 ๔.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

  ปญหาดานเศรษฐกิจ   ไดแก 

- ประชาชนประสบปญหาดานตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น  อันเนื่องจากประชาชนยังไมปรับ 

ปรุงรูปแบบการประกอบอาชีพที่ยังตองพึงพาสารเคมีตางๆ ตลอดเวลา จึงเห็นควรตองมีการแกไขปญหา

เหลานี้ใหเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยการสงเสริมการใชวัตถุดิบในทองถิ่นที่มีอยูแทนสารเคมีที่ใชอยูใน

ปจจุบัน 

  -  ประชาชนมีรายไดต่ํา เนื่องจากประชาชนสวนใหญในเขตเทศบาลตําบลวังศาลาประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งไมมีการปรับปรุงดานการปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อรักษาสภาพของดินและสามารถที่จะ

ตอตานโรคที่เกิดจากการปลูกพืชชนิดเดียวติดตอกันเปนเวลานาน 

  -   ประชาชนยังขาดการรวมกลุม เพื่อตอรองดานการตลาดกับพอคาคนกลาง 

  ความตองการดานเศรษฐกิจ 

- เรงและสงเสริมการประกอบอาชีพโดยปราศจากสารเคมี 

- สงเสริมอาชีพที่หลากหลายและยกระดับรายไดของชุมชน 

- สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ เพื่อจัดการดานผลผลิตของตนเอง ทั้งดานการตลาดและ 

ดานอื่น ๆ 

  แนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

- เรงและสงเสริมการประกอบอาชีพโดยปราศจากสารเคมี 

- สงเสริมอาชีพที่หลากหลายและยกระดับรายไดของชุมชน 

- สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ เพื่อจัดการดานผลผลิตของตนเอง ทั้งดานการตลาดและ 

ดานอื่น ๆ 

 

  ๔.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

ปญหาดานสังคมและชุมชน   ไดแก 

                   -  ประชาชนยังไมไดรับการสงเสริมสุขภาพอนามัยที่ถูกตอง    เนื่องจากประชาชน 

สวนใหญไดรับการศึกษาในระดับต่ํา และมีฐานะยากจน ดิ้นรนทํามาหากินไมใสใจการดูแลสุขภาพ 

อนามัย  ขาดความรูในดานการรักษาความสะอาด ปราศจากโรคภัยตาง ๆ 



๗. 

 

- ประชาชนบางสวนไดรับความเดือดรอนในดานที่อยูอาศัยและขาดแคลนโอกาสดาน 

นันทนาการ 

 -   ประชาชนไมคอยใหความสําคัญ และไมมีสวนรวมในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

ของทองถิ่น 

- ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด  เยาวชนขาดการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว 

 -   ปญหาการสงเคราะหราษฎรผูดอยโอกาส คนชรา เด็ก ผูพิการ ผูยากไร ขาดการไดรับ

ความชวยเหลือไมทั่วถึง เปนธรรม ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพไมเพียงพอ 

 ความตองการดานสังคม 

- ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนใหมีสุขภาพที่แข็งแรง 

- สงเสริมการจัดกิจกรรมที่ใหเกิดการมีสวนรวมของทุกฝาย 

- สรางจิตสํานึกของชุมชนใหรูรักษในประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่น 

แนวทางการพัฒนาดานสังคม 

- ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนใหมีสุขภาพที่แข็งแรง 

- สงเสริมการจัดกิจกรรมที่ใหเกิดการมีสวนรวมของทุกฝาย 

- สรางจิตสํานึกของชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และคานิยม สงเสริมใหประชาชนมี 

ทักษะ การคิดการวิเคราะห ใหรูสามารถปรับตัวเขากับกระแสใหมของโลกได 

- ยกระดับคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของประชาชน พัฒนาอาชีพ สงเสริมใหมีรายไดที่ 

เพิ่มขึ้น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาล

ที่ ๙ 

- สงเสริมใหเขาถึงการบริการทางสังคมดานตางๆ อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน 

 

 ๔.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 

  ปญหาดานการเมืองการบริหาร 

- ดานการเมือง ขาดการปลูกฝงจิตสํานึกในหนาที่ของปวงชนชาวไทย การใหความสําคัญ 

ตอการพัฒนาปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการมีความรูและมีความเขาใจอยางถูกตอง 

- ดานการบริหาร   การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทองถิ่นยังไมครอบคลุมและ 

ทั่วถึง อันเนื่องจากงบประมาณดานการพัฒนามีจํานวนนอย และขาดการกระจายงบประมาณการพัฒนา

อยางแทจริง ไมสามารถตอบสนองการแกไขปญหาและความตองการของประชาชน  ไดตรงจุดตาม

เจตนารมณของการกระจายอํานาจตามรูปแบบการปกครองทองถิ่น ใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา และ

พัฒนาตนเองได ทั้งนี้ตองเปนไปตามนโยบายการพัฒนาของทองถิ่น ตอบสนองนโยบายระดับอําเภอ นโยบาย

ระดับจังหวัด และนโยบายระดับประเทศ 

- ดานการกําหนดอัตรากําลังยังไมสอดคลองกับบทบาทภารกิจที่มีในปจจุบัน และเตรียม 

ความพรอมสําหรับอนาคต 

 



๘. 

 

- ดานการใหการบริการและการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการไมเพียงพอ 

- ดานการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 

ความตองการดานการเมืองการบริหาร 

- สงเสริมบทบาทในหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ประชาสัมพันธให 

ความรูสรางความเขาใจอยางถูกตอง 

- ตองการใหมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาอยางแทจริง 

- เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร เพื่อตอบสนองการใหการบริการประชาชน 

- ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในภาพรวมของเทศบาล  และพัฒนารูปแบบการ 

ทํางานดวยการสรางความพรอมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ 

- บริหารกําลังคนใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจที่มีในปจจุบัน และเตรียมความพรอม 

สําหรับอนาคต 

- พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนเจาหนาที่  ลูกจางและพนักงานจาง ในการ 

เตรียมความพรอมบุคลากรภาครัฐ ใหตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง 

 แนวทางการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 

- สงเสริมบทบาทในหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ประชาสัมพันธให 

ความรูสรางความเขาใจอยางถูกตอง 

- จัดสรรงบประมาณเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาอยางแทจริง 

- เพิม่ประสิทธิภาพบุคลากร เพื่อตอบสนองการใหการบริการประชาชน 

- ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในภาพรวมของเทศบาล  และพัฒนารูปแบบการ 

ทํางานดวยการสรางความพรอมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ 

- บริหารกําลังคนใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจที่มีในปจจุบัน และเตรียมความพรอม 

สําหรับอนาคต 

- พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนเจาหนาที่  ลูกจางและพนักงานจาง ในการ 

เตรียมความพรอมบุคลากรภาครัฐ กาวสูประเทศไทย ๔.๐ อยางมั่นคง 

   

  ๔.๕ ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม  

ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- ขาดสถานที่เพื่อนันทนาการ เชน สวนสาธารณะในการพักผอนหยอนใจ สวนสุขภาพที่ 

เปนศูนยรวมของการออกกําลังกาย  เพื่อสงเสริมดานสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตที่ดีของชุมชน 

- ประชาชนขาดจิตสํานึกการมีสวนรวมในการรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- ตองการใหมีสาถนที่พักผอนเพื่อการนันทนาการ สวนสาธารณะ สถานที่ออกกําลังกาย 

 

 



๙. 

 

 ๔.๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข 

           ปญหาดานการสาธารณสุข 

- ดานสุขภาพ และสุขภาพจิตของประชาชน 

- การใหการบริการของภาครัฐ  และการไดรับการบริการทางสาธารณสุข 

- ดานการดูแล  และใหความสําคัญตอสังคมผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส 

- ดานการดูแลสิ่งแวดลอม 

 ความตองการดานสาธารณสุข 

- ตองการใหมีกิจกรรม สถานที่พักผอนเพื่อการนันทนาการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

- การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพอยางทั่วถึง และเสมอภาค 

- สงเสริมการจัดกิจกรรมสังคมผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส 

- จัดการสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขอนามัยของประชาชน 

แนวทางการพัฒนาดานสาธารณสุข 

- จัดกิจกรรม  สถานที่พักผอนเพื่อการนันทนาการการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

- สงเสริมการพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพอยางทั่วถึง    และ 

เสมอภาค  

- สงเสริมการจัดกิจกรรมสังคมผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาส 

- จัดการสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขอนามัยของประชาชน 

- สงเสริมและสนับสนุนการรักษาสุขภาพดวยภูมิปญญาทองถิ่นและการแพทยแผนไทย 

 

          ๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  

 ปญหาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ในตําบลยังขาดสถานศึกษาที่ประชาชนมองวามีมาตรฐานพอที่จะสงบุตรหลานใหเขา 

เรียน  ประชาชนในตําบลจึงสงบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนของอําเภอแทน 

- ประชาชนขาดการบํารุงรักษา และดํารงไวซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาที่ดี 

งามของทองถิ่น 

 ความตองการดานการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

- ศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ อยางตอเนื่อง 

- ตองการเพิ่มพูนความรูใหกับประชาชนทั้งระบบ 

- ตองการใหมีการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 

- ตองการสรางโอกาสทางการศึกษา เพื่อการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

แนวทางการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

- จัดใหการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ อยางตอเนื่อง 

- จัดใหมีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ใหกับประชาชนทั้งระบบ 

- รณรงคปลูกจิตสํานึกรักษประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 



๑๐. 

 

- สงเสริมโอกาสทางการศึกษา เพื่อการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

- จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)  ของเทศบาลตําบลวังศาลา 

ดวยพื้นที่เขตเทศบาลตําบลวังศาลา  มีลักษณะพื้นที่ตั้งในเขตที่อุดมสมบูรณดวย 

ทรัพยากรธรรมชาติและปจจัยที่เอื้อตอการทําการเกษตรของประชาชน  จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร 

เทศบาลตําบลวังศาลา  ซึ่งมีจุดเดนและจุดแข็ง ดังนี้ 

๑. มีการเกษตรที่เปนฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได เปนแหลงผลิตอาหารที่

สําคัญ 

๒. พื้นที่ตั้งของเทศบาลอยูในภูมิประเทศและอากาศที่เหมาะสมกับการทําการเกษตร 

๓. มีระบบชลประทานเพื่อการเกษตรเต็มพื้นที่ ทั้งสําหรับอุปโภคและบริโภค 

๔. ดานการคมนาคมขนสง สามารถเชื่อมตอภายในตําบล และพื้นที่ขางเคียงไดอยาง

สะดวกรวดเร็ว 

๕. มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  ชวยแกปญหาการวางงานของประชาชนในตําบลได

เปนบางสวน 

 
 

 

  

   

   การพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลวังศาลานั้น เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนใน

การรวมคิดรวมแกไขปญหา     รวมสรางรวมสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบล

วังศาลา โดยยึดหลักการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นทุกดาน ซึ่งการพัฒนาเทศบาลตําบลวังศาลา จะ

สมบูรณไดจําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ชุมชนจะตองมีความตระหนักแกไขปญหา และมีความ

เขาใจแนวทางแกไขปญหารวมกันกันอยางจริงจัง 

  เทศบาลตําบลวังศาลา ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของ

ประชากรนอกจากนี้ยังเนนการสงเสริม และสนับสนุนการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอม 

ที่จะเปนบุคคลากรที่มีคุณภาพ สวนดานการพัฒนาอาชีพนั้น ไดเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง 

และยังจัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม 

  การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของนั้น แนวทางการวิเคราะหไดใชเทคนิค SWOT ทั้งนี้เพื่อใหทราบวาเทศบาลมีอํานาจ

หนาที่ในการดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดย

วิเคราะหจุดแข็ง จุดออนโอกาส และปญหาอุปสรรค 

๕.  ภารกิจ  อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลวังศาลา 
 



๑๑. 

ปจจัยภายใน  

๑.ดานการบริหาร 

            เทศบาลตําบลวังศาลามีโครงสรางสวนราชการและระบบการบริหารจัดการ จากผูมี

ประสบการณดานการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีการดําเนินงานตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 

การประสานงานกับสวนราชการ ในการใหความรูและคําแนะนําที่ถูกตองอยูเสมอ ผูบริหารทองถิ่นเปนผูมี

วิสัยทัศน สามารถวางแผนการพัฒนา แผนอัตรากําลังอยางรอบคอบ สอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนโดยแทจริง อีกทั้งยังไดมีการพัฒนาตนเองโดยศึกษาหาความรูและเขารับการฝกอบรมประชุม 

สัมมนาทั้งในหลักสูตรที ่หนวยงานราชการกําหนด และหลักสูตรเสริมทักษะการบริหารอยางสม่ําเสมอ  

๒.ดานระเบียบกฎหมายและบุคลากร 

             เทศบาลตําบลวังศาลา มีบุคลากรที่ผานการรับราชการในสวนทองถิ่น มาพอสมควรซึ่งมี

ประวัติการทํางานที่ดีถูกตองสม่ําเสมอ และมีแนวคิดและทัศนคติเปนไปในทิศทาง เดียวกันกับนโยบาย

ภาครัฐในระดับที่เหนือขึ้นไปมีความรูทําความเขาใจในกฎหมาย โดยศึกษาเพิ่มเติม พรอมทั้งสรางกติกา

มารยาทใหถูกตอง สอดคลองกับระเบียบกฎหมายอยูตลอดเวลา จึงมีปญหาในการบังคับใชระเบียบ/

กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการสวนทองถิ่นคอนขางนอย  

๓.ดานงบประมาณรวมทั้งความชวยเหลือตางๆ   

             เทศบาลตําบลวังศาลา  มีงบประมาณในระดับหนึ่งของแตละปเพื่อการบริหารจัดการให

เปนไปตามบทบาทอํานาจหนาที่ที่กําหนดไว ทั้งนี้เปนการประสานความตองการ และปญหาของชุมชน 

หมูบาน ผานทางกระบวนการการมีสวนรวมทุกขั้นตอน ตั้งแตการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทําโครงการ การ

ประชุมสภาทองถิ่น การประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป การจัดทํา

แผนอัตรากําลัง  

การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength  S) สามารถสรุปเปนขอ ๆ ดังนี้คือ  

          ๑. ผูบริหารมีวิสัยทัศนการพัฒนาที่ครอบคลุมปญหาความตองการของชุมชน และ เคารพกฎกติกา 

ระเบียบ กฎหมาย ยอมรับความเปนจริงและแกไขปญหาภายใตภาวะของขอจํากัดได เปนอยางด ี 

          ๒. สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและเขาใจบทบาทอํานาจหนาที่และมีความ กระตือรือรนตอการแกไข

ปญหาและพัฒนาทองถ่ินเปนอยางด ี 

          ๓. พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางยอมรับแนวทางการบริหาร  และปฏิบัติตามบทบาท

อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายและมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นในการมี

สวนรวมของการดําเนินงานทุกขั้นตอน 



๑๒. 

 

         ๔. มีการบริหารจัดการเรื่องแผนการพัฒนางบประมาณ นโยบายผูบริหาร แผนอัตรากําลัง ภายใต

ความเขาใจตรงกันในบทบาทอํานาจหนาที่ของทุกภาคสวนในตําบลคือ ประชาคม สมาชิกสภา ทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่นสวนราชการ อําเภอ จังหวัด โดยทกุฝายยึดมั่นในระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด 

         ๕. สภาพสิ่งแวดลอมทางการบริหาร อยูบนพื้นฐานของความเหมาะสมความสําเร็จ รวมกันโดยมี

วัตถุประสงคของงานลดขั้นตอนการบริหาร โดยการประสานงานภายใน  และมีการมอบหมายหนาที่อยาง

เปนระบบ ตรวจสอบและควบคุมภายใตกระบวนการที่เปนที่ยอมรับกันได 
 

การวิเคราะหจุดออน (Weakness  W)  

๑. การพัฒนาบุคลากร ยังตองมีการพัฒนาสงเสริมดานความรูเนนในเรื่องของการ ฝกอบรมหรือ

พัฒนาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มเติมทักษะประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ หนาที่ในองคกรให

มากขึ้น จุดเสี่ยงในการปฏิบัติหนาที่ การวินิจฉัยขอกฎหมายที่เกี่ยวของโดยการตีความ หรือหารือ ยังขาด

ความชัดเจน ซึ่งทําใหเกิดปญหาขอผิดพลาดได และการทํางานที่ซ้ําซอนหรือ มากเกินภารกิจของบุคลากร 

ทําใหขาดความรอบครอบ 

 ๒. ยังขาดการนําเทคนิคองคความรูใหมมาชวยบริหารจัดการ บุคลากรยังตองเรียนรู และใช

ประโยชนจากคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเครื่องใชสํานักงานใหมๆ ใหเหมาะสม หรือใชประโยชนใหคุมคาใน

ดานการบริหารดานการประชาสัมพันธการทําฐานขอมูลภาษีและทะเบียนทรัพยสินและการจัดระบบ

ฐานขอมูลเพื่อการบริการชุมชน  

๓. การพัฒนาสิ่งแวดลอมผูบริหารทองถ่ิน ตองใหความสําคัญตอสภาพแวดลอมดานกายภาพภายใน

องคกร เชน การจัดสํานักงานที่มีการแบงสัดสวนอยางเหมาะสมเปนระเบียบเรียบรอย สะดวกในการคนหา

โดยใชหลัก ๕ ส. ในการปฏิบัติ การใหบริการที่ครบวงจรหรือ One stop Service การสอดสองดูแลเกี่ยวกับ

ขอหามของเรื่องที่ผิดระเบียบในสถานที่ราชการ โดยเฉพาะการสรางตัวอยาง ที่ดีจากผูนําและการควบคุมที่

เขมงวด 

 

ปจจัยภายนอก  

๑.ดานการเมืองและสังคมการเมือง  

  โดยสรุปผลภาพรวมดานการเมืองและสังคมการเมืองของตําบลวังศาลา ประชาชนสวนใหญ

เริ่มใหความสําคญัติดตามและสนใจในการเมืองทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหมีระบบการตรวจสอบการทํางาน

เทศบาลตําบลเปนระยะ สวนนักการเมืองทองถ่ินยังมีการรวมตัว และประสานงานกันมากขึ้น ทําใหเปาหมาย

การพัฒนามุงไปสูหมูบานของตนเองและภาพรวมของตําบลเปนหลัก สําหรับในระบบสภาทองถิ่นแลว 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังศาลาทุกทาน มีความรูและประสบการณการทํางานดานการพัฒนาทองถ่ินเปน 



๑๓. 

 

อยางดี และการพัฒนาในทุกๆดานที่ผูนําทองถิ่นผลักดันใหเกิดขึ้น ลวนเปนพื้นฐานการพัฒนาที่สามารถตอ

ยอดใหเกิดกระบวนการพัฒนาที่เขมแข็งและยั่งยืนตอไปในอนาคตได 

๒. ดานเศรษฐกิจ  

  พื้นที่เทศบาลตําบลวังศาลาสวนใหญเปนพื้นที่เศรษฐกิจการเกษตร สังคมสวนใหญยังขาด

การรวมตัวเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน หรือองคกรประชาชน ซึ่งเปนไปในลักษณะ ปจเจกชนนิยม ทําใหการ

กระตุนและสงเสริมการจัดตั้งกลุม หรือองคกรประชาชนเปนไปในลักษณะที่คอนขางยาก  

๓.ดานสังคมและเทคโนโลย ี 

  สภาพพื้นที่โดยรวมมีความเหมาะสมแกการพัฒนาเนื่องจากเปนชุมชนที่ตั้งอยูใกล โรงเรียน

และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ทําใหมีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการครบครัน ประชาชนสวนใหญมี

รายไดและการศึกษาอยูในเกณฑที่ดี  มีทรัพยากรทางการบริหารจัดการและความรวมมือจากภายนอก

คอนขางดี ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารกระจายอยางทั่วถึงและมีการนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

มากขึ้น ดานสังคมยังมีพ้ืนฐาน ของสังคมชนบทและครอบครัวขนาดใหญกระจายอยูในพื้นที่คอนขางมาก ซึ่ง

เปนเหตุผลอีกดานหนึง่ที่ทําใหงายตอการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 
 

การวิเคราะหโอกาส (Opportunity  O)  

  จากสภาพการณของการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ที่ไดถูกกําหนดไวเปนพื้นที่ของการพัฒนา

เมืองบริวารของมหานครมีทั้งหมด ๕ จังหวัด คือ สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และ 

สมุทรสงคราม พื้นที่นี้เปนแหลงทองเที่ยว และแหลงสันทนาการสําคัญ มีอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ 

เทคโนโลยีสูงและ software ตางๆ ดังนั้นในมิติเชิงพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงมีการขยายออกไปมากและ 

ออกไปทุกทิศตามนโยบายที่ตองการขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่อื่นท่ีมีศักยภาพ และมีการสรางเครือขายถนน 

มีถนนวงแหวนเชื่อมตอกัน มีระบบโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภคตางๆ ทําใหพื้นที่สวนที่ขยายออกไป

ไดรับการพัฒนา และมีการเติบโตทางดานประชากรและเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว จนกลาวไดวาบริเวณที่ขยาย

ออกไปนี้เปนเมืองบริวารของกรุงเทพมหานคร ที่เกดิขึ้นมาในลักษณะที่อยูลอมรอบกรุงเทพมหานคร ไวทําให

กรุงเทพมหานครกลายเปนเมืองอภิมหานคร ( Megalopolis) เพื่อ รองรับการขยายตัวและการกระจายความ

เจริญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาในพื้นที่สวนหนึ่งที่เปนทุน ทางกายภาพของจังหวัดคือมีพื้นที่ที่มีแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติหลายแหลงในการนี้ตําบลวังศาลา  จึงไดรับผลกระทบทั้งในดานที่เปนประโยชนและ

นาจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทองถิ่นในอนาคตไดดังนี ้

  ๑. ทําใหมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพยสําหรับการอยูอาศัยมากขึ้นและผูที่เขามาประกอบ

กิจการในพื้นที่อยางตอเนื่องมีมากขึ้น สงผลตอการจัดภาษีและรายไดจากการจดทะเบียนนิติกรรม สราง

รายไดใหทองถ่ินมากขึ้น 



๑๔. 

 

  ๒. มีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมแกการเกษตรเชน การปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว  จึงมีความ

เหมาะสมที่จะเปนฐานการผลิตทางดานเพื่อการบริโภคของคนสวนใหญในพื้นที่ 

  ๓. มีสถานศึกษา การสาธารณูปโภคและการคมนาคมที่ดีทั้งตําบล  ทําใหเริ่มมีการขยายตัว

ของชุมชนเขามาอยูอาศัยหนาแนนมากขึ้น  

  ๔. เปนจุดผานไปยังแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดกาญจนบุรีหลายแหง  ทําใหมีการ

เดินทางเขาสูตําบลวังศาลาของนักทองเที่ยวสามารถสรางความตื่นตัวและกระแสพัฒนาไดดี หากดําเนินการ

ไดอยางถูกตอง  

  ๕. เปนเสนทางผานเขาสูแหลงทองเที่ยวที่สําคัญและมีชื่อเสียง   ซึ่งอยูไมหางไกลจากเมือง

หลวงหรือมหานครมากจนเกินไป จึงเหมาะสมที่นักทองเที่ยวจะเดินทางเขามาพักผอนหยอนใจ หรือแวะ

เที่ยวชมหาซื้อสินคาทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งเปนฐานรายไดทางเศรษฐกิจ ทองถิ่นไดอยาง

สม่ําเสมอ 

  ในการดําเนินการตามภารกิจ ตามผลของการวิเคราะห SWOT เทศบาลวังศาลา กําหนด

วิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ทั้งนี้ สามารถ

กําหนดแบงภารกิจได เปน ๗ ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และ ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๒ ดังนี้ 
  

๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้ 
(๑) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา (มาตรา ๑๖ (๒)) 
(๒) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
(๓) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 
(๔) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา (มาตรา ๕๑ (๑)) 
(๕) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา ๕๑ (๗)) 
(๖) การขนสง และการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖)) 
(๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา ๑๖ (๒๗)) 

๒. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
(๑) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)) 
(๒) การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ (มาตรา ๑๖ (๑๔)) 
(๓) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 
(๔) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอย 
     สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย (มาตรา ๕๐ (๓)) 
(๕) ปองกันและระงับโรคติดตอ (มาตรา ๕๐ (๔)) 
(๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ (มาตรา ๕๐ (๗)) 
(๗) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว (มาตรา ๑๖ (๒๒)) 



๑๕. 
 

(๘) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓)) 
(๙) การจัดใหมีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน (มาตรา ๑๖ (๓)) 
(๑๐) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข (มาตรา ๕๑ (๖)) 
(๑๑) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (มาตรา ๑๖ (๒๒)) 
(๑๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓)) 
(๑๓) การควบคุมการเลี้ยงสัตว (มาตรา ๑๖ (๒๑)) 
(๑๔) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 
       (มาตรา ๑๖ (๓)) 
 

๓. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้ 
(๑) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและ 
     รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (มาตรา 16 (30)) 
(๒) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง (มาตรา 50 (5)) 
(๓) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  
     (มาตรา 16  (17)) 
(๔) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16 (29)) 
(๕) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัย โรงมหรสพและ 
     สาธารณสถานอื่นๆ (มาตรา 16 (23) 
(๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 
(๗) การผังเมือง (มาตรา 16 (25)) 
 

            ๔. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
(๑) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร (มาตรา ๕๑ (๕)) 
(๒) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
(๓) การพาณิชยและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗)) 
(๔) การสงเสริมการทองเที่ยว (มาตรา ๑๖ (๘)) 

            ๕. ดานการบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่เกี่ยวของ 
ดังนี ้

(๑) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดลอม (มาตรา ๑๖ (๒๔)) 
(๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ (มาตรา ๑๗(๑๒)) 

            ๖. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ 
ดังนี ้

(๑) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
     (มาตรา ๕๐ (๘)) 
(๒) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม (มาตรา ๕๐ (๖)) 
 

           ๗. ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 



๑๖. 
 
(๑) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
     (มาตรา ๑๖ (๑๕)) 
(๒) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 
(๓) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น 
     (มาตรา ๔๕(๓)) 
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให 
     ตามความจําเปนและสมควร (มาตรา ๖๗(๙) 
(๕) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (มาตรา ๑๗(๓)) 
(๖) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวน  
     ทองถ่ินอื่น (มาตรา ๑๗(๑๖) 

  ภารกิจทั้ง  ๗   ดานตามที่กําหนดใหอํานาจเทศบาล  ภารกิจดังกลาวสามารถจะแกไข
ปญหาของเทศบาลตําบลวังศาลา  ไดเมื่อพิจารณาถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่  การ
ดําเนินการของเทศบาลใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาจังหวัดนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารเทศบาลแลว เทศบาลตําบลวังศาลามี
ศักยภาพในการพัฒนาที่เพียงพอ 
 

 

 
 
  

   เทศบาลตําบลวังศาลา  ไดพิจารณาจากภารกิจ อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ศักยภาพ ความ

ตองการของราษฎร  นโยบายของผูบริหารเทศบาลประกอบกับวิสัยทัศน  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  มวีิสัยทัศน : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา  

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แนวทางการพัฒนาของเทศบาลเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐  แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี  แผนพัฒนาอําเภอทามวง  และแผนพัฒนา

เทศบาลจึงกําหนดภารกิจที่เทศบาลจะดําเนินการ ดังนี้ 

ภารกิจหลัก 

      ๑.  การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 

  ๒.  การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  ๓.  การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว 

  ๔.  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

            ๕.  การสงเสริมการศึกษา 

                    ๖.  การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี 

   ๗.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ๘. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  ๙. การจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

 

๖.  ภารกิจหลัก  และภารกิจรอง  ที่เทศบาลตําบลวังศาลาจะดําเนินการ 
 



๑๗. 

 

ภารกิจรอง 

  ๑.  การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

  ๒.  การสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

  ๓.  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

  ๔. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถิ่น 

 
 

  
   
 

                  เทศบาลตําบลวังศาลา ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบล เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

และคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.กาญจนบุรี) กําหนดใหเปนเทศบาลประเภทสามัญ โดยกําหนด

โครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน ๔  กอง ไดแก สํานักปลัดเทศบาล   กองคลัง  กองชาง  และกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  และกําหนดกรอบอัตรากําลัง  จํานวนทั้งสิ้น   ๗๗   อัตรา  แตเนื่องจาก

เทศบาลตําบลวังศาลามภีารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม และมีความตองการใชบุคลากรที่มี

ความชํานาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดโครงสรางและกําหนด 

กรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาที่เพื่อที่จะใหสามารถแกไขปญหาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

 

                   จากการที่เทศบาลตําบลวังศาลา  ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการ โดย

ไดกําหนดตําแหนงของพนักงานเทศบาลใหตรงกับภารกิจดังกลาวแลวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การกําหนดสวนราชการของเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๑  ซึ่งมีการแบงสวนราชการและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน

ภายในสวนราชการของเทศบาลตําบลวังศาลา  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗.  สรปุปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
 

๘.  โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 



๑๘. 

 

๘.๑  โครงสรางสวนราชการของเทศบาลตําบลวังศาลา 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

      นักบริหารงานเทศบาล 

 ๑.  สํานักปลัดเทศบาล 

      ๑.๑  งานบุคลากร 

      ๑.๒  งานธุรการ 

      ๑.๓  งานทะเบียนราษฎร 

      ๑.๔  งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

      ๑.๕  งานปองกันและบรรเทาสาธารณ 

             ภัย 

      ๑.๖  งานการศึกษา 

      ๑.๗ งานประชาสัมพันธ 

      ๑.๘  งานพฒันาชุมชน 

      ๑.๙  งานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

      นักบริหารงานเทศบาล 

      ๑.  สํานักปลัดเทศบาล 

 ๑.๑  งานบริหารงานบุคคล 

 ๑.๑.๑.  งานการเจาหนาที่ 

 ๑.๑.๒   งานสิทธิสวสัดิการพนักงานและลูกจาง 

 ๑.๑.๓   งานบรรจุ แตงตั้ง โอนยายและเลื่อนระดับ 

 ๑.๑.๔   งานการสอบแขงขัน    สอบคัดเลือก 

           และการคัดเลือก 

๑.๑.๕  งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติ 

          ผูบริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงาน     

          และลูกจาง 

 ๑.๑.๖   งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร 

 ๑.๑.๗   งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

 ๑.๑.๘   งานขออนุมัติปรับปรุงตําแหนงและ   

            อัตรากําลัง 

 ๑.๑.๙    งานพัฒนาบุคลากร 

 ๑.๑.๑๐  งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  

             พนักงาน/เพิ่มคาจางลูกจาง 

๑.๑.๑๑ การใหบําเหน็จความชอบเปน  กรณีพิเศษ 

 ๑.๑.๑๒ งานการลาพักผอนประจําปและ 

            การลาอื่น ๆ 

๑.๑.๑๓  งานแจงมติ กท.และ  กทจ. ใหฝายตาง ๆ  

            ทราบ 

 

 



๑๙. 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

  ๑.๒  งานบริหารงานทั่วไป 

        ๑.๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ  

        ๑.๒.๒ งานจัดทําคําสั่ง และประกาศ 

        ๑.๒.๓ งานรัฐพิธ ี

        ๑.๒.๔  งานเลขานุการ และงานประชุม 

                  สภาเทศบาล/ผูบริหาร/พนักงาน 

                  เทศบาลและลูกจาง 

        ๑.๒.๕  งานรับเรื่องรองทุกขและ 

                  รองเรียน 

        ๑.๒.๖  งานขอพระราชทานเครื่องราช 

                  อิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิ 

                  มาลาและผูทําคุณประโยชน 

        ๑.๒.๗  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

        ๑.๒.๘  งานจัดทํางบประมาณ 

        ๑.๒.๙   งานสาธารณกุศลของเทศบาล 

        ๑.๒.๑๐ งานการตรวจสอบ  แสดง 

             รายการ เกี่ยวกับเอกสารสําคัญ 

             ของทางราชการ 

 

 ๑.๓  งานทะเบียนราษฎร 

        ๑.๓.๑  งานทะเบียนราษฎร 

 

 ๑.๔  งานนโยบายและแผน 

        ๑.๔.๑  งานวิเคราะหนโยบายและแผน             

 

 
 
 
 



๒๐. 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

 ๑.๕  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

        ๑.๕.๑  งานปองกันและบรรเทา 

                  สาธารณภัย 

        ๑.๕.๒  งานรักษาความปลอดภัยของ 

                  สถานที่ราชการ 

        ๑.๕.๓  งานจัดทําแผนปองกันและ 

                  บรรเทาสาธารณภัย 

        ๑.๕.๔  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 

        ๑.๕.๕  งานฝกอบรมอาสาสมัคร 

                ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

        ๑.๕.๖  งานตรวจสอบ  ควบคุม ดูแล   

                 ในการจัดเตรียมและอํานวย   

                 ความสะดวกในการปองกันและ 

                 ระงบัสาธารณภัย 

       ๑.๒.๗  งานรับเรื่องรองทุกขและ 

                  รองเรียน 
 

 ๑.๖   งานการศึกษา 

         ๑.๖.๑  งานบริหารการศึกษา 

         ๑.๖.๒  งานสงเสริมการศึกษา   

                   ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 ๑.๗    งานประชาสัมพันธ 

         ๑.๗.๑  งานประชาสัมพนัธ 

         ๑.๗.๒ งานเกี่ยวกับการสงเสริม 

                  การทองเท่ียว  งานดูแล   

                  รักษา  จัดเตรียมและ  

                  ใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุ 

                  อุปกรณ และการติดตอ    

                  อํานวยความสะดวกในดาน  

                  ตาง ๆ และหนวยงานตาง ๆ  

                  ที่ขอความรวมมือ 

 



๒๑. 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

 

 

 

 

 
 

 

    ๒.  กองคลัง 

         ๒.๑  งานบริหารงานทั่วไป 

         ๒.๒  งานการเงินและบัญช ี

         ๒.๓  งานพัฒนาจัดเก็บรายได 

         ๒.๔  งานพัสดุและทรัพยสิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   ๓.  กองชาง 

       ๓.๑   งานธุรการ 

       ๓.๒   งานวิศวกรรม 

       ๓.๓   งานการโยธา 

       ๓.๔   งานประปา  

 

๑.๘   งานพัฒนาชุมชน 

       ๑.๘.๑  งานสงเสริมอาชีพและขอมูล  

                  แรงงาน 

       ๑.๘.๒  งานพัฒนาสตรีและเยาวชน 

       ๑.๘.๓  งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก 

                   และสตรี 

 

๒.  กองคลัง 

      ๒.๑  งานบริหารงานทั่วไป   

             ๒.๑.๑  งานธุรการ 
 

      ๒.๒   งานการเงินและบัญชี 

             ๒.๒.๑  งานการเงินและบัญชี 
 

     ๒.๓    งานพัฒนาจัดเก็บรายได 

             ๒.๓.๑  งานผลประโยชน 

             ๒.๓.๒  งานพัฒนารายได 

             ๒.๓.๓  งานเรงรัดรายได 
 

     ๒.๔  งานพัสดุและทรัพยสิน   

             ๒.๔.๑  งานแผนที่ภาษี 

             ๒.๔.๒  งานพัสดุและทรัพยสิน 

             ๒.๔.๓  งานทะเบียนทรัพยสิน 
 

๓.  กองชาง 

     ๓.๑  งานบริหารทั่วไป 

           ๓.๑.๑   งานธุรการ 

    ๓.๒  งานวิศวกรรม 

          ๓.๒.๑    งานผังเมือง 

          ๓.๒.๒    งานวิศวกรรม 

          ๓.๒.๓    งานสถาปตยกรรม 

      ๓.๓   งานการโยธา 

          ๓.๓.๑    งานสาธารณูปโภค 

 



๒๒. 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

     

 

 

     ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

         ๔.๑ งานสุขาภิบาลอนามัยและ 

               สิ่งแวดลอม 

         ๔.๒ งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

         ๔.๓ การสงเสริมสุขภาพ 

      ๓.๔   งานประปา 

          ๓.๔.๑    งานสาธารณูปโภค 

 

๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

     ๔.๑ งานสุขาภิบาลอนามัยและ 

           สิ่งแวดลอม 

           ๔.๑.๑ งานแนะนําเฝาระวัง 

           สุขาภิบาลอาหาร/รานอาหาร/ 

           แผงลอย 

           ๔.๑.๒ งานสุขาภิบาลโรงงานและ 

           สิ่งแวดลอมตาง ๆ 

           ๔.๑.๓ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

           ๔.๑.๔ งานควบคุมโรคไขเลือดออก 

     ๔.๒  งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

           ๔.๒.๑ งานตรวจรักษาพยาบาล 

                    เบื้องตน 

           ๔.๒.๒ งานตรวจเยี่ยมผูสูงอายุที่เปน 

                    โรคเรื้อรัง 

           ๔.๒.๓  งานเฝาระวังและสงเสริม 

                     ปองกันโรคไมติดตอในเด็ก 

                     นักเรียน 

     ๔.๓  งานการสงเสริมสุขภาพ 

           ๔.๓.๑  งานเฝาระวังและสงเสริม 

                     ปองกันโรคในชองปากใน  

                     เด็กนักเรียน 

           ๔.๓.๒  งานรักษาความสะอาด 

           ๔.๓.๓  งานเผยแพรและฝกอบรม 

         

 

 
 
 
 
 



๒๕. 

๘.๒ การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 

กรอบอัตรากําลัง ๓ ป ระหวางป ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 

สวนราชการ กรอบ

อัตรา 

กําลังเดิม 

กรอบอัตราตําแหนงที่คาดวา

จะตองใชในชวงระยะเวลา  

๓ ปขางหนา 

อัตรากําลัง  

เพิ่ม/ลด 

หมาย

เหต ุ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สํานักปลัดเทศบาล 

พนักงานจางทั่วไป 

พนักงานดับเพลิง 

 

กองคลัง 

พนักงานจางตามภารกิจ 

ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 

พนักงานจางทั่วไป 

คนงานทั่วไป 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

๑ 

 

- 

 

 

 

 

๑๑ 

 

 

 

- 

 

๒ 

 

 

๑๑ 

 

 

 

- 

 

๒ 

 

 

 

๑๑ 

 

 

 

- 

 

๒ 

 

 

+๖ 

 

 

 

-๑ 

 

+๒ 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

กําหนด

เพิ่ม 

 

 

ยุบเลิก 

 

กําหนด

เพิ่ม 

 ๖ ๑๓ ๑๓ ๑๓ +๗ - -  

 
 
 
 

 



๓๙. 

บัญชีแสดงการจัดคนลงสูตําแหนงกรอบอัตรากําลังใหมเทศบาลตําบลวังศาลา 
 

 

ลําดับ 

 

 

 

ชื่อ – สกุล 

 

คุณวุฒิ 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม เงินเดือน 

เลขที ่

ตําแหนง 

 

ตําแหนง 

ระดับ เลขที ่

ตําแหนง 

 

ตําแหนง 

ระดับ เงินเดือน เงิน

ประจํา

ตําแหนง 

เงินเพิ่มอื่นๆ 

/เงิน

คาตอบแทน 

หมายเหต ุ

1. นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน  

 

รป.ม. 

รัฐประศาสน 

ศาสตร 

02-2-00-

1101-001 

นักบริหารงานเทศบาล 

( ปลัดเทศบาล) 

บริหาร

ทองถิ่น

กลาง 

02-2-00-1101-

001 

นักบริหารงานเทศบาล 

(ปลัดเทศบาล) 

บริหาร

ทองถิ่น

กลาง 

453,960.- 67,200.- 67,200.- 37,830.- 

2. นางกนกนวล  รัตนกุสุมภ รป.ม. 

รัฐประศาสน 

ศาสตร 

02-2-00-

1101-002 

นักบริหารงานเทศบาล 

(รองปลัดเทศบาล) 

บริหาร

ทองถิ่น

ตน 

02-2-00-1101-

002 

นักบริหารงานเทศบาล 

(รองปลัดเทศบาล) 

บริหาร

ทองถิ่นตน 

376,080.- 42,000.- - 31,340.- 

    สํานักปลัดเทศบาลตําบล สํานักปลัดเทศบาลตําบล     

3. นางจิระนภัส  จันทรเจริญ รป.ม. 

รัฐประศาสน 

ศาสตร 

02-2-01-

2101-001 

นักบริหารงานทั่วไป 

(หัวหนาสํานักปลัด) 

อํานวยการ

ทองถิ่น

กลาง 

02-2-01-2101-

001 

นักบริหารงานทั่วไป 

(หัวหนาสํานักปลัด) 

อํานวย 

การทองถิ่น

กลาง 

539,160.- 67,200.- 67,200.- 44,930.- 

4. น.ส.นันทพร  เย็นสงค รป.ม. 

รัฐประศาสน 

ศาสตร 

02-2-01-

4101-001 

เจาพนักงานธุรการ ชํานาญ

งาน 

02-2-01-2101-

001 

เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 249,360.- - - 20,780.- 

5. นางสาวอมลณัฐ  แสนซ ี ศศ.บ. 

รัฐประศาสน 

ศาสตร 

02-2-01-

3103-001 

นักวิเคราะหนโยบาย 

และแผน 

ปฎิบัติ

การ 

02-2-01-3103-

001 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฎิบัติการ 262,560.- - - 21,880.- 

6. นางศิริกาญจน   สุภาพ ศศ.บ. 

การจัดการ 

02-2-01-

3102-001 

นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญ

การ 

02-2-01-3102-

001 

นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 305,640.- - - 25,470.- 

7. นางสรอยทอง  ตาลสกุล บช.บ. 

การบัญช ี

02-2-01-

3803-001 

นักวิชาการศึกษา ชํานาญ

การ 

02-2-01-3803-

001 

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 305,640.- - - 25,470.- 

8. นางจินตภัคอาภา  

 ทองกัลยา 

ศศ.บ. 

อุตสาหกรรม

ทองเที่ยว 

02-2-01-

4301-001 

เจาพนักงาน

ประชาสัมพันธ 

ชํานาญ

งาน 

02-2-014301-

001 

เจาพนักงานประชาสัมพันธ ชํานาญงาน 234,960.- - - 19,580.- 

 



 

๔๐. 

 
ลําดับ 

 

ชื่อ – สกุล 

 

คุณวุฒิ 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม เงินเดือน 

เลขที ่

ตําแหนง 

 

ตําแหนง 

ระดับ เลขที ่

ตําแหนง 

 

ตําแหนง 

ระดับ เงินเดือน เงิน

ประจํา

ตําแหนง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/

เงิน

คาตอบแทน 

หมายเหต ุ

9. นายภิญโญ   โพธิ์ศรีทอง รป.ม. 

รัฐประศาสนศาสตร 
02-2-01-

3104-001 

นักจัดการงานทะเบียน

และบัตร 

ชํานาญการ 02-2-01-3104-

001 

นักจัดการงานทะเบียนและ

บัตร 

ชํานาญการ 311,640- - - 25,970.- 

10. น.ส.รุงอรุณ  

สองแสงประทีป 

บธ.บ. 

การบัญช ี

02-2-01-

3801-001 

นักพัฒนาชุมชน ปฎิบัติการ 02-2-01-3801-

001 

นักพัฒนาชุมชน ปฎิบัติการ 241,440.- - - 20,120.- 

11. นายรักพงษ  โพระดก ศศ.บ 

รัฐศาสตร 

02-2-01-

4805-001 

เจาพนักงานปองกันฯ ชํานาญงาน 02-2-01-4805-

001 

เจาพนักงานปองกันฯ ชํานาญงาน 207,720.- - - 17,310.- 

12. นางจารุวรรณ  วงษปญญา คบ.การศึกษา

ปฐมวัย 

71-20009 ครูผูดูแลเด็ก ค.ศ.1 71-20009 ครูผูดูแลเด็ก ค.ศ.1 248,880.- - - เงินอุดหนุน 

13. นางน้ําฝน   แผนกุล คบ.การศึกษา

ปฐมวัย 

71-20010 ครูผูดูแลเด็ก ค.ศ.1 71-20010 ครูผูดูแลเด็ก ค.ศ.1 239,040.- - - เงินอุดหนุน 

14. น.ส.พรพรรณ   

ลีละสุนทเลิศ 

คบ.การศึกษา

ปฐมวัย 

71-20156 ครูผูดูแลเด็ก ค.ศ.1 71-20156 ครูผูดูแลเด็ก ค.ศ.1 209,880.- - - เงินอุดหนุน 

    กองคลัง  กองคลัง     

15. นางสุดพาพร   หินออน ศศ.บ 02-2-04-

2102-001 

นักบริหารงานคลัง 

(ผอ.กองคลัง) 

อํานวยการ

ทองถิ่นตน 
02-2-04-2102-

001 

นักบริหารงานคลัง อํานวยการ

ทองถิ่นตน 
402,720.- 42,000.- - 33,560.- 

16. นางสาวแสงระวี  ชางคลาย บธ.บ. 

การบัญช ี

02-2-04-

2102-002 

นักบริหารงานคลัง 

(หัวหนาฝายคลัง) 

อํานวยการ

ทองถิ่นตน 
02-2-04-2102-

002 

นักบริหารงานคลัง 

(หัวหนาฝายคลัง) 

อํานวยการ

ทองถิ่นตน 
299,640.- 18,000.- - 24,970.- 

17. น.ส.สุจิตราภรณ  พุฒขาว บธ.บ. 

การบัญช ี

02-2-04-

3201-001 

นักวิชาการเงินและบัญช ี ชํานาญการ 02-2-04-3201-

001 

นักวิชาการเงินและบัญช ี ชํานาญการ 311,640.- - - 25,970.- 

18. นางปฐมาภรณ  อุไกร ปวช. 

พาณิชยฯ 

02-2-04-

3202-001 

นักวิชาการคลัง ปฎิบัติการ 02-2-04-3202-

001 

นักวิชาการคลัง ปฎิบัติการ 245,280.- - - 20,440.- 

19. น.ส.ปารณีย   มานะชัย ศศ.บ. 

การบัญช ี

02-2-04-

4203-001 

เจาพนักงานพัสด ุ ชํานาญงาน 02-2-04-4203-

001 

เจาพนักงานพัสด ุ ชํานาญงาน 249,360.- - - 20,780.- 

20. นางสาวสุชาดา เชี่ยวชาญ ศศ.บ 

รัฐประศาสน 

ศาสตร 

02-2-04-

4101-001 

เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 02-2-04-4101-

001 

เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 234,960.- - - 19,580.- 

 



๔๑. 
 

ลําดับ 

 

ชื่อ – สกุล 

 

คุณวุฒิ 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม เงินเดือน 

เลขที ่

ตําแหนง 

 

ตําแหนง 

ระดับ เลขที ่

ตําแหนง 

ตําแหนง ระดับ เงินเดือน เงิน

ประจํา

ตําแหนง 

เงินเพิ่ม

อื่นๆ/เงิน

คาตอบ 

แทน 

หมายเหต ุ

    กองชาง  กองชาง     
21. นายวัฒนธนชัย  

 แผวพรายงาม 

วศ.บ วิศวกรรม

บัณฑิต 

02-2-05-

2103-001 

นักบริหารงานชาง 

(ผอ.กองชาง) 

อํานวยการ

ทองถิ่นตน 
02-2-05-2103-

001 

นักบริหารงานชาง 

(ผอ.กองชาง) 

อํานวยการ

ทองถิ่นตน 
462,240.- 42,000.- - 38,520.- 

22. นายอุกฤษฎ  จันทรโท อุตสาหกรรม

บัณฑิต 

02-2-05-

2103-002 

นักบริหารงานชาง 

(หัวหนาฝายกองชาง) 

อํานวยการ

ทองถิ่นตน 
02-2-05-2103-

002 

นักบริหารงานชาง 

(หัวหนาฝายกองชาง) 

อํานวยการ

ทองถิ่นตน 
317,520.- 18,000.- - 26,460.- 

23. นายเตชพงศ    เรืองขันธ เทคโนโลยีอุตสา

หกรม กอสราง 

02-2-05-

2103-003 

นักบริหารงานชาง 

(หัวหนาฝายแบบแผนและ

กอสราง) 

อํานวยการ

ทองถิ่นตน 
02-2-05-2103-

003 

นักบริหารงานชาง 

(หัวหนาฝายแบบแผนและ

กอสราง) 

อํานวยการ

ทองถิ่นตน 
254,880.- 18,000.- - 21,240.- 

24. นายสมชาย   ชัยประสาร ปวช. 02-2-05-

4701-001 

ชางโยธา ชํานาญงาน 02-2-05-4701-

001 

ชางโยธา 

 

ชํานาญงาน 264,480.- - - 22,040.- 

25. นางสาวเบญจรัตน  ติรโชต ิ ศศ.บ 02-2-05-

4101-001 

เจาพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน 02-2-05-4101-

001 

เจาพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน 210,840.- - - 17,570.- 

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม     

26. นายอนุศักดิ ์ คงกําเหนิด วิทยาศาสตร

บัณฑิต 

02-2-06-

2104-001 

ผูอํานวยการกอง

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

อํานวยการ

ทองถิ่นตน 
02-2-06-2104-

001 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

อํานวยการ

ทองถิ่นตน 
483,120.- 42,000.- - เงินอุดหนุน 

27. - - - นักบริหารงานสาธารณสุข 

(หน.ฝายบริหารงาน 

สาธารณสุข) 

- - นักบริหารงานสาธารณสุข 

(หน.ฝายบริหารงาน 

สาธารณสุข) 

- - - - เงินอุดหนุน 

28. - - - นักวิชาการสาธารณสุข - - นักวิชาการสาธารณสุข - - - - เงินอุดหนุน 

29. นางรัชฎา     จิตติชัย พยาบาลศาสตร 02-2-06-

3602-001 

พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 02-2-06-3602-

001 

พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 329,760.- - - เงินอุดหนุน 

30. นางสาวสุภาวดี  

เสวกดรุณทร 

พยาบาลศาสตร 02-2-06-

3602-002 

พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 02-2-06-3602-

002 

พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 293,880.- - - เงินอุดหนุน 

 



๔๒. 
 

ลําดับ 

 

ชื่อ – สกุล 

 

คุณวุฒิ 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม เงินเดือน 

เลขที ่

ตําแหนง 

 

ตําแหนง 

ระดับ เลขที ่

ตําแหนง 

ตําแหนง ระดับ เงินเดือน เงินประจํา

ตําแหนง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/

เงิน

คาตอบแทน 

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    
31. นางอภิญญา  รัตนวรรณ ประกาศนียบัตร

ทันตสาธารณสุข 

02-2-06-

4609-001 

เจาพนักงาน 

ทันตสาธารณสุข 

ชํานาญงาน 02-2-06-4609-

001 

เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน 302,280.- - เงินอุดหนุน 

32. น.ส.จงจิรานนท 

เนตรสุวรรณ 

ศศ.บ 02-2-06-

4101-001 

เจาพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน 02-2-06-4101-

001 

เจาพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน 158,760.- - 13,230.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑๐. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป ของเทศบาลตําบลวังศาลา   อําเภอทามวง   จังหวัดกาญจนบุรี 

ปลัดเทศบาล 

( นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

สํานักปลัดเทศบาล 

( นักบริหารงานทัว่ไป ระดับกลาง) 

กองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง อํานวยการทองถิ่นตน) 

กองชาง 

(นักบริหารงานชาง อํานวยการทองถิ่นตน) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

( นักบริหารงานสาธารณสุข อํานวยการทองถิ่นตน) 

๑. งานการเจาหนาที ่
- นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

๒. งานธุรการ 
- จพง.ธุรการชํานาญงาน 

๓. งานทะเบียนราษฎร 
- นักจัดการทะเบยีนและบัตร   

  ชํานาญการ 

      ๔.   งานวิเคราะหนโยบายฯ 
- นักวิเคราะหนโยบายฯปฎิบัติการ 

๕.   งานสงเสริมการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ 

      ๖.   งานพัฒนาชุมชน 
 - นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 

      ๗.   งานการประชาสัมพันธ 
 - จนท.ประชาสัมพันธชาํนาญงาน 

      ๘.  งานปองกันและบรรเทาฯ 
             - จพง.ปองกันฯ ชํานาญงาน 

๑. งานการเงินและบัญช ี

-  นวก.เงินและบัญชีชํานาญการ 

-  นักวิชาการคลังปฎิบัติการ 

๒. งานพัสดุและทรัพยสิน 
- เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

๓. งานพัฒนาจัดเก็บรายได  

๔. งานธุรการ 
- งานธุรการชํานาญงาน 

 

๑. งานธุรการ 
- เจาพนักงานธุรการปฎิบัตงิาน 

๒. งานวิศวกรรม 

๓. งานการโยธา 

- นายชางโยธาชํานาญงาน 

๑. งานสุขาภิบาลอนามัยและ

สิ่งแวดลอม 

- นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 

       ๒.  งานสงเสริมสุขภาพ 
 - จพง.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 

       ๓.  งานปองกันและควบคมุ  

               โรคติดตอ 
 - พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 - พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 

       ๔.  งานธุรการ     
 - จพง.ธุรการปฎิบตัิงาน 

รองปลัดเทศบาล 

นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน 

หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 

( นักบริหารงานสาธารณสุข  

อํานวยการทองถิ่นตน) 

หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
(นกับริหารงานคลัง อํานวยการทองถิ่นตน) 

หัวหนาฝายบริหารงานชาง 

(นักบริหารงานชาง อํานวยการทองถิ่นตน) 

หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

(นักบริหารงานชาง อํานวยการทองถิ่นตน) 

 



๓๕. 

              โครงสรางของสํานักปลัดเทศบาลตําบลวังศาลา 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

- เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน            - นักวิเคราะหนโยบายและแผน                 - นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (๑)        - จพง.ปองกันและบรรเทา               - นักจัดการงานทะเบยีน 

  ชํานาญงาน (๑)             ปฎิบัติการ (๑)                                                                                                สาธารณภัยชํานาญงาน (๑)       และบัตรชํานาญการ (๑)  

                  

   

 

                                                   - จพง.ประชาสมัพนัธชํานาญงาน (๑)             - นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ (๑)              - นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (๑) 

 
ระดับ อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป 

สูง กลาง ตน เชี่ยวชาญ ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฎิบัติการ ชํานาญงาน ปฎิบัติงาน  

จํานวน - ๒ ๑ - - ๓ ๒ ๓ - - 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
( นักบริหารงานทัว่ไป ระดับกลาง) 

 

งานธุรการ งานนโยบายและแผน 

งานประชาสัมพันธ

  

งานการเจาหนาที่  งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

 งานทะเบียนและ

บัตร 

งานพัฒนาชุมชน งานสงเสริมการศึกษา 

ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ๘) 

รองปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน 

 

ปลัดเทศบาล 
( นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

 



๓๖. 
 

โครงสรางของกองคลัง (เทศบาลตําบลวังศาลา) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                   -   นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการ (๑)                  - เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน (๑)                    - เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (๑) 

                   -   นักวิชาการคลังปฎิบัติการ (๑)                                                                                                                            

             

ระดับ อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป 

สูง กลาง ตน เชี่ยวชาญ ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฎิบัติการ ชํานาญงาน ปฎิบัติงาน  

จํานวน - - ๒ - - ๑ ๑ ๒ - - 

 
 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง อํานวยการทองถิ่นตน) 

 

งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพยสิน 

หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานคลัง อํานวยการทองถิ่นตน) 

 

ปลัดเทศบาล 
( นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

 

งานธุรการ 



 
๓๗. 

โครงสรางของกองชาง (เทศบาลตําบลวังศาลา) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

                       -   นายชางโยธาชํานาญงาน  (๑)                                     - เจาพนักงานธุรการปฎิบัติงาน (๑)                                                      -  

                  

   

ระดับ อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป 

สูง กลาง ตน เชี่ยวชาญ ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฎิบัติการ ชํานาญงาน ปฎิบัติงาน  

จํานวน - - ๓ - - - - ๑ ๑ - 

 

 
 
 

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง อํานวยการทองถิ่นตน) 

 

งานสาธารณูปโภค งานธุรการ งานวิศวกรรม 

ปลัดเทศบาล 
( นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

 

หัวหนาฝายบริหารงานชาง 
(นักบริหารงานชาง อํานวยการทองถิ่นตน) 

 

หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
(นักบริหารงานชาง อํานวยการทองถิ่นตน) 

 



๓๘. 

โครงสรางของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  (เทศบาลตําบลวังศาลา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

                             
                            
                -   นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม          - จพง.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน  (๑)               - พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (๑)           - จพง.ธุรการปฎิบัติงาน (๑) 

                        - พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (๑) 

                                                                                                                                      

ระดับ อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป 

สูง กลาง ตน เชี่ยวชาญ ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฎิบัติการ ชํานาญงาน ปฎิบัติงาน  

จํานวน - - ๑ - - ๒ - ๑ ๑ - 

     

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
( นักบริหารงานสาธารณสุข อํานวยการทองถิ่นตน) 

 

งานสุขาภิบาลอนามัยและ 

สิ่งแวดลอม 

งานสงเสริมสุขภาพ งานปองกันและควบคุม 

โรคติดตอ 

ปลัดเทศบาล 
( นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

 

งานสงเสริมสุขภาพ งานสงเสริมสุขภาพ งานสงเสริมสุขภาพ งานธุรการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙. 
 

 

 

 เทศบาลตําบลวังศาลากําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และ

พนักงานพนักงานจางโดยการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะ ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของ

พนักงานเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยใหพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงาน

จางของเทศบาลทุกคน  ทุกตําแหนงไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาภายในชวงระยะเวลาตามแบบ

อัตรากําลัง ๓ ป โดยใชวิธีการพัฒนา  ดังนี้ 

 ๑. การฝกอบรม  ในสถานที่ราชการหรือนอกสถานที่ราชการ  โดยการเนนหลักสูตรการ

พัฒนาองคการเปนหลัก  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางานใหทันกับสภาพความเปลี่ยนแปลง

ของระเบียบกฎหมายนโยบาย  การถายโอนภารกิจ  ภาระหนาที่  ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล  วิถี

ชีวิตของสังคม  ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของทองถิ่น 

 ๒. การศึกษาดูงาน  สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนเพื่อเพิ่มพูนความรู

ประสบการณ  สรางวิสัยทัศนในการปฏิบัติหนาที่  และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติหนาที่ โดย

การนําแบบอยางที่ดีของการศึกษาดูงานมาพัฒนาการปฏิบัติหนาที่  เพื่อประโยชนของการสนอง

นโยบายการพัฒนาทองถิ่นของทางราชการ 

 การพัฒนาพนักงานเทศบาล    ลูกจางประจํา    และพนักงานจางของเทศบาลจะดําเนินการ

พัฒนาภายในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง  ๓ ป   และแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล / ลูกจาง 

ประจํา และพนักงานจาง โดยกําหนดใหมีการฝกอบรมและศึกษาดูงานปละ ๑ ครั้ง  

(ตามเอกสารแนบทายภาคผนวก) 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                           

         

           เทศบาลตําบลวังศาลา  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  เพื่อใหพนักงาน

เทศบาลยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติหนาที่ราชการ  ดังนี้ 

คุณธรรมจริยธรรมตอตนเอง 

  ขอ ๑   พนักงานเทศบาลพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี  และประพฤติตนใหเหมาะสมกับ

การเปนพนักงานเทศบาล 

  ขอ  ๒  พนักงานเทศบาลพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย  

และไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ   ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไว    ก็พึงปฏิบัติตาม

จรรยาวิชาชีพนั้นดวย 

๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลวังศาลา 

๑๓. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน ลูกจางของเทศบาลตําบลวังศาลา  



๕๐. 

 

ขอ ๓ พนักงานเทศบาลพึงมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม  จริยธรรม 

รวมทั้งเพิ่มพูนความรู  ความสามารถ  และทักษะ  ในการทํางานเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ราชการมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

  ขอ ๔  พนักงานเทศบาลถึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริต    เสมอภาค

ปราศจาก อคติ ตั้งใจมุงมั่นโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

  ขอ ๕  พนักงานเทศบาลถึงปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบ 

คอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร  ถูกตองสมเหตุสมผล  โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและ

ประชาชนเปนสําคัญ 

  ขอ ๖ พนักงานเทศบาลพึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา  และใชเวลาราชการให

เปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่ 

  ขอ  ๗  พนักงานเทศบาล พึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยาง 

ประหยัดคุมคา  โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี้ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของ

ตนเอง 

 

คุณธรรมจริยธรรมตอผูบังคับบัญชา  ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน 

  ขอ ๘  พนักงานเทศบาลพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  การใหความ

รวมมือชวยเหลือกลุมงานของตนทั้งในดานการใหความคิดเห็น  การชวยทํางาน  และการแกปญหา

รวมกันรวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 

  ขอ ๙ พนักงานเทศบาลซึ่งเปนผูบังคับบัญชา  พึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชา

ทั้งในดานการปฏิบัติงาน  ขวัญ  กําลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับ

บัญชา  ตลอดจนปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

  ขอ ๑๐ พนักงานเทศบาลพึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ  รวมทั้งสงเสริม

สนับสนุนใหเกิดความสามัคคี  รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชน

สวนรวม 

  ขอ ๑๑ พนักงานเทศบาลพึงปฏิบัติตอผูรวมงานตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ

มีน้ําใจและมนุษยสัมพันธอันดี 

  ขอ ๑๒  พนักงานเทศบาลพึงละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน 

 

 

 

 



๕๑.- 

คุณธรรมจริยธรรมตอประชาชนและสังคม 

  ขอ ๑๓ พนักงานเทศบาลพึงใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถดวย

ความเปนธรรม  เอื้อเฟอ  มีน้ําใจ  และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน  เมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถ

ปฏิบัติไดหรือไมอยูในอํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหติดตอยัง

หนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป 

  ขอ ๑๔  พนักงานเทศบาลพึงประพฤติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 

  ขอ ๑๕ พนักงานเทศบาลพึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคา

เกินปกติวิสัยที่วิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการ  หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจาก

การปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น  หากไดไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่รับไว

มีมูลคาเกินปกติวิสัย  ก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทรายโดยเร็ว  เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๔. พยาบาลวิชาชีพ  ๕ ๑. ๑๖,๕๕๐.- ๑๙๘,๖๐๐.- ๒๑๖,๑๒๐ ๒๑๒,๙๔๐ ๒๐๙,๘๒๐ 

๕. พยาบาลวิชาชีพ ๓-๕/๖ ๑. - - ๗,๘๐๐ ๘,๒๘๐ ๘,๔๐๐ 

๖. จพง.ทันตสาธารณสุข ๑. ๑๖,๕๗๐.- ๑๙๘,๘๔๐.- ๘,๘๘๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 
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