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แผนอัตรากําลัง ๓ ป  
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  

เทศบาลตําบลหวยเม็ก 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

๑. หลักการและเหตุผล 
  1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง)          
เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔    
และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๘ กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือ    
พนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) พิจารณากําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินวา             
จะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ   
ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายดานบุคคลของ
เทศบาลตําบลหวยเม็ก โดยใหเทศบาลตําบลหวยเม็ก จัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) 
ท้ังนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) กําหนด 
      ๑.๒ คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบ
ประกาศการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหเทศบาลตําบลหวยเม็ก 
จัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและ              
การใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยใหเสนอใหคณะกรรมการขาราชการหรือ       
พนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหเทศบาลตําบลหวยเม็ก        
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง เพ่ือวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจของเทศบาลตําบลหวยเม็ก 
วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลังและ       
กํ าหนดหลักเกณฑและเ ง่ือนไขในการกําหนดตํ าแหน งข าราชการหรือพนักงานส วนทองถ่ินตาม                      
แผนอัตรากําลัง ๓ ป 
    1.๓ จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลหวยเม็ก จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง      
3 ป ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – 256๖ ข้ึน 
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   การวางแผนอัตรากําลังเพ่ือแกปญหาเรื่องการกําหนดตําแหนง และการปรับระดับตําแหนง  
ตองดําเนินการในภาพรวมท้ังหนวยงาน เนนถึงโครงสราง วัตถุประสงคและขอบเขตหนาท่ีของหนวยงาน    
ใหสอดคลองกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหนวยงาน โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังลวงหนา 3 ป 
ซ่ึงตองมีแผนกําลังคนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาของเทศบาลและแผนงบประมาณ (แผนงบแบบ PPB : 
Planning Programming Budgeting) การกําหนดอัตรากําลังคนตองสอดคลองกับแผนงาน โครงการ     
แผนงบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผนกําลังคน) และ     
มีการทบทวนตรวจสอบหนาท่ีความรับผิดชอบ (Post Audit) การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
(Position Description) และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน (Redeployment) เพ่ือปองกันปญหาหนาท่ีซํ้าซอนคนลนงาน 
และกําลังคนไมเพียงพอของหนวยงาน เพ่ือแกปญหาในการบริหารงานบุคคลท่ีจะตองปรับปรุงแกไขท้ังระบบ
ไปพรอม ๆ กัน ท้ังหนาท่ีของหนวยงาน โครงการ ระบบงาน การกําหนดตําแหนง และการปรับระดับตําแหนง 
 ๒.๑ เพ่ือใหเทศบาลตําบลหวยเม็ก มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ีเหมาะสม            
ไมซํ้าซอนอันจะเปนการประหยดังบประมาณรายจายของเทศบาล 
 ๒.๒ เพ่ือใหเทศบาลตําบลหวยเม็ก  มีการกําหนดประเภทตําแหนง สายงาน การจัดอัตรากําลัง 
โครงสรางสวนราชการใหเหมาะสมกับภารกิจอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลหวยเม็ก  ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
 ๒.๓ เพ่ือใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง วาถูกตองเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบของ         
สวนราชการนั้นหรือไม 
 ๒.๔ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลหวยเม็ก 
 ๒.๕ เพ่ือใหเทศบาลตําบลหวยเม็ก สามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุแตงต้ังขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เพ่ือใหการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลหวยเม็ก เกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี
ความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจ     
และยุบเลิกภารกิจงานหรือหนวยงานท่ีไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถใหบริการสาธารณะ แกไขปญหา
และตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
 ๒.๖ เพ่ือใหเทศบาลตําบลหวยเม็ก  สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล   
ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
        ๒.๗ เพ่ือใหเทศบาลตําบลหวยเม็ก  มีการกําหนดตําแหนง อัตรากําลังของบุคลากรท่ีสามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหวยเม็กท่ีมีความจําเปนเรงดวน และสนองนโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี  
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    คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลหวยเม็ก ซ่ึงมีนายกเทศมนตรีตําบลหวยเม็ก    
เปนประธาน หัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการ เปนกรรมการ หัวหนาสวนราชการท่ีรับผิดชอบ           
การบริหารงานบุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ และขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินท่ีไดรับมอบหมาย ๑ คน 
เปนผูชวยเลขานุการ มีหนาท่ีจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป รอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ – ๒๕๖๖           
โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 3.1 วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอน 
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของใหมีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบริหารของเทศบาลตําบลหวยเม็ก และสภาพปญหาในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลหวยเม็ก 
เพ่ือใหการดําเนินการของเทศบาลตําบลหวยเม็ก  บรรลุผลตามพันธกิจท่ีตั้งไว จึงจําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง 
ตามหนวยงานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณาวาลักษณะงาน
ในป จจุ บัน ท่ีดํ า เนินการอยู นั้ นครบถ วนและตรงตามภาร กิจ  อํ านาจหน า ท่ี  ความรับผิดชอบ                       
จึงตองพิจารณาวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบัน
บางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป           
ท้ังนี้ เ พ่ือให เ กิดการเตรียมความพรอมในเรื่องแผนอัตรากําลังคนใหสามารถรองรับสถานการณ                 
ท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
 ๓.๒ การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบใหสามารถแกปญหาของจังหวัดกาฬสินธุ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
       3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply pressure เปนการนําประเด็น
คาใชจายบุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพ     
ของกลุมงานตาง ๆ โดยในสวนนี้จะคํานึงถึง 
        3.3.1 การจัดระดับชั้นงานท่ีเหมาะสม ใหพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับชั้นงาน
ในแตละประเภท เพ่ือใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
        3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถ่ิน (ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง) โดยหลักการแลว การจัดสรรประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้น ในการกําหนด
อัตรากําลังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนง         
ท่ีกําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมหรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพ่ือใหการทํางาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบ    
ของงบประมาณรายจายตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
    
    

3. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
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  3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลเวลาท่ีใชใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง       
โดยสมมุติฐานท่ีวางานใดท่ีตองมีกระบวนการและเวลาท่ีใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากําลังคนมากกวา 
อยางไรก็ดีในภาคราชการสวนทองถ่ินนั้นงานบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน          
งานเทคนิคดานชาง หรืองานบริการบางประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได ดังนั้น การคํานวณเวลา
ท่ีใชในกรณีภาคราชการสวนทองถ่ินนั้นจึงทําไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) 
มากกวาจะเปนขอมูลท่ีใชในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
กอนจะคํานวณเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
วามีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวางานท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบัน  
มีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนวยงานอ่ืน ก็มีความจําเปนตองมาใชประกอบการพิจารณาดวย 
  การจัดสรรอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภาระงานตลอดจนการกําหนดสายงาน
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงใหตรงกับบทบาท ภารกิจของเทศบาลตําบลหวยเม็กยิ่งข้ึน โดยจุดเนนคือ 
กําหนดสายงานท่ีสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบมากท่ีสุด พรอมท้ัง เอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคล   
อันไดแก การโอน การยาย การวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน ท้ังนี้ เทศบาลตําบลหวยเม็ก 
ไดพิจารณาดวยวาอัตรากําลังท่ีมีอยูในปจจุบัน มีคุณสมบัติท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณเปนอยางไรเพ่ือให
สามารถบริหารกําหนดอัตรากําลังใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยใหพิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ 
ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุมอาชีพท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก  

การคิดปริมาณงานแตละสวนราชการ 
  การนําปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแตละสวนราชการ มาเพ่ือวิเคราะหการกําหนดอัตรา และ
คํานวณระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน โดยเทศบาลตําบลหวยเม็ก ไดใชวิธีคิดจากสูตรการคํานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
  จํานวนวันปฏิบัติราชการ  1  ป   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
  แทนคา            230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

หมายเหต ุ
  ๑. 230   คือ จํานวนวัน ใน  1 ป ใชเวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 

๒. 6   คือ ใน 1 วัน ใชเวลาปฏิบัติงานราชการ เปนเวลา  6 ชั่วโมง 
๓. 1,380 คือ จํานวน วัน คูณดวย จํานวน ชั่วโมง / 1 ป ทํางาน 1,380  ชั่วโมง 
๔. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได  82,800 นาที 

 
สรุปสถิติปริมาณงานของแตละสวนราชการของเทศบาลตําบลหวยเม็ก 

ลําดับ
ท่ี 

สํานัก/กอง 
เวลาท่ีใชตอราย 

ตอหนวยเวลา (นาที) 
ปริมาณงานตอป

(ครั้ง/ราย) 
เวลาท้ังหมดตอป

(นาที) 
จํานวน
ตําแหนง 

๑ สํานักปลดัเทศบาล 33,777 17,836 1,549,648 22.45 

๒ กองคลัง 5,286 20,003 964,029 12.00 

๓ กองชาง 25,322 5,324 951,996 9.55 

๔ กองการศึกษาฯ 2,344 6,528 583,729 7.05 

๕ กองสาธารณสุขฯ 3,063 5,053 487,738 5.90 

รวม 69,792 54,744 4,537,140 56.95 

๔ 



 
  3.5 การวิเคราะหผลงานท่ีผานมาเพ่ือประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนการนําผลลัพธ 
ท่ีพึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังท่ีตองใช
สําหรับการสรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยมีสมมุติฐานวา หากผลงานท่ีผานมาเปรียบเทียบ
กับผลงานในปจจุบันและในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจจะตองมีการพิจารณา แนวทาง  
ในการกําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม เพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางาน       
ตามภารกิจของสวนราชการและองคกรอยางสูงสุด 
  ๓.๖ การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เปนการสอบถามความคิดเห็น
จากผูมีสวนไดเสียหรือนําประเด็นตาง ๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอย   
ใน ๓ ประเด็น ดังนี้ 
   ๓.๖.๑ เรื่องพ้ืนท่ีและการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดทําโครงสรางองคกร
และการแบงงานในพ้ืนท่ีนั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หากกําหนดโครงสราง
ท่ีมากเกินไปจะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณ     
และบริหารท่ัวไปในสวนราชการนั้น ซ่ึงเทศบาลตําบลหวยเม็ก  พิจารณาทบทวนวาการกําหนดโครงสรางปจจุบัน
ของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมแลว โดยปจจุบันมี ๕ สวนราชการ/กอง ไดแก สํานักปลัดเทศบาล 
กองคลัง กองชาง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
   ๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ สวนราชการในปจจุบัน             
มีขาราชการสูงอายุจํานวนมาก ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลัง           
ท่ีจะรองรับการเกษียณอายุของขาราชการ ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนง        
ท่ีเหมาะสมข้ึนทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุไป เปนตน 
   ๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาท่ีภายในสวนราชการ
และผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับสวนราชการนั้น ๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซ่ึงมุมมองตาง ๆ  
อาจทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  ๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้เปน
กระบวนการนําขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานท่ีมีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจํานวน
กรอบอัตรากําลังของงานการเจาหนาท่ีในเทศบาลตําบล ก. และงานการเจาหนาท่ีในเทศบาลตําบล ข.       
ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบคลายกัน โดยสมมติฐานท่ีวาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละองคกรในลักษณะงาน
และปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันได    
  ๓.๘ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ทุกคน โดยตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 



 
การวิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังไมมุงเนนในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจํานวน

กรอบอัตรากําลังเปนสําคัญ แตมีจุดมุงหมายเพ่ือใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณากําหนดกรอบ
อัตรากําลังท่ีเปนระบบมากข้ึน นอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณาการกําหนดตําแหนงท่ี
เหมาะสม (Right Jobs) มากกวาการเพ่ิม/ลดจํานวนตําแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลว
พบวาการกําหนดกรอบตําแหนงในประเภทท่ัวไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ
ในบางลักษณะงาน ท้ัง ๆ ท่ีใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการทํางานก็พบวา
เปนลักษณะงานในเชิงการวิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการอ่ืนก็กําหนด
ตําแหนงในงานลักษณะนี้เปนตําแหนงประเภทวิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะกําหนด
กรอบอัตรากําลังในลักษณะงานนี้เปนตําแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพ่ิมจํานวนตําแหนงของสวนราชการ
เลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Man Power Planning 
Framework)  นี้จะเปนแนวทางใหสวนราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอในการท่ีจะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบอัตรากําลังท่ีเหมาะสมตามภารกิจงานของแตละสวนราชการ 
นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะทําใหสวนราชการ สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชน
ในเรื่องอ่ืน ๆ เชน 
  - การใชขอมูลท่ีหลากหลายจะทําใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตอง 
มีการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน 
  - การจัดทํากระบวนการจริง (Work process) จะทําใหไดเวลามาตรฐานท่ีจะสามารถ
นําไปใชวัดประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถนําผล
การจัดทํากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) 
อันจะนําไปสูการใชอัตรากําลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  - การเก็บขอมูลผลงาน จะทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซ่ึงจะเปน 
ประโยชนในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทํางาน เพ่ือรองรับภารกิจท่ีจะเพ่ิม/ลดลง 
 
 

 
 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลตําบลหวยเม็ก 

การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคต 
ของเทศบาลตําบลหวยเม็ก  เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดอันเปนสภาวะแวดลอม
ภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายใน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการ
พัฒนาของแตละยุทธศาสตร โดยกําหนดคาการใหคะแนน เปน ๔ ระดับ ในแตละดาน ดังนี ้

 
วิสัยทัศนการพัฒนา 
 “เมืองเขมแข็ง แหลงธรรมปญญา พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคูธรรมาภิบาล            

บริการประทับใจ” 
 
 

4. สภาพปญหาของพ้ืนท่ีและความตองการของประชาชน 

 

 

๖ 



 
 

1. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป  
 1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1)  กอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอ,ทางระบายน้ํา 

2) ขยายเขต/ซอมแซม/ปรับปรุง/บํารุงรักษาไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ 
  3)  การกอสรางปรับปรุงและบํารุงรักษาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนและสังคม 
  1) การสงเสริมพัฒนาอาชีพและแกไขความยากจน 
  2) การพัฒนาการเรียนรูในชุมชน 
  3) การสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4)  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
  1)  การพัฒนาและสรางเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม 
  2)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความความสงบเรียบรอย 
  3)  สงเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห 
  4)  การควบคุมและปองกันโรค 
  5)  การสรางสุขภาพท่ีดี และการมีสวนรวมดานสาธารณสุข  

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1)  การสงเสริมการศึกษากอนระดับวัยเรียน  
  2)  การสงเสริม สนับสนุนการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
  3) การสงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
  4) การสงเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
  1)  การสงเสริมการเรียนรู การมีสวนรวมดานการเมือง การบริหาร  
  2)  การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
  3)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
2. กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2.1  ยุทธศาสตรการเอาชนะความยากจน 
2.2  ยุทธศาสตรการปลอดยาเสพติด 
2.3  ยทุธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.4  ยุทธศาสตรการบริหารประทับใจ 
2.5  ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
2.6  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.7  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
2.8  ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา 

3. ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดกาฬสินธุ 
3.1  การพัฒนาการผลิตทางเกษตร 
3.2  การพัฒนาผาไหมแพรวา 

๗ 



3.3  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
๓.๔  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 
 นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาในดานการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา     

ทอระบายน้ําใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
 นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 มีจุดมุงหมายเพ่ือใหประชาชนมีรายไดเสริม ซ่ึงจะเปนการชวยใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 นโยบายการพัฒนาดานสังคม 
 มีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย       

พัฒนาการบริหารใหมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง สงเสริมใหประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน มีสวนรวม  
ในการพัฒนาเทศบาล 

ภารกิจของเทศบาลตําบลหวยเม็ก 
 1.  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  1.1  การจัดการศึกษา 
  1.2  การสงเสริมกีฬา สุขภาพการปองกันควบคุมโรค 
  1.3  การสงเคราะห สวัสดิการคุณภาพชีวิตและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
  1.4  การพัฒนาการประกอบอาชีพ 
 2.  ดานการพัฒนาโครงสรางข้ันพ้ืนฐาน 
  2.1  การกอสรางโครงสรางข้ันพ้ืนฐาน 
  2.2  กอสราง ซอมแซม บํารุงรักษา 
  2.3  การยกระดับการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
 3.  ดานการพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
  3.1  การพัฒนาแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2  การสงเสริมการฝกอบรมการประกอบอาชีพ 
  3.3  การสงเสริมการผลิตสินคา 
 4.  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

4.1 การจัดใหมีการบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการกอสรางอ่ืน 

  4.2  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  4.3  การแกปญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น 
  4.4  การสนับสนุน สงเสริม และคุมครองผูบริโภค 
  4.5  การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  4.6 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืน 
  4.7 การพัฒนาองคกรและบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 

๘ 



 
พันธกิจเทศบาลตําบลหวยเม็ก 

 1.  จัดใหมีการพัฒนาเทศบาลไปสูเมืองนาอยู 
 2.  จัดใหมีระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

3.  ใหมีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
 4.  สงเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 5.  การสงเสริมการศึกษา 
 6.  สงเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 7.  บํารุงสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 8.  ประชาชนมีรายไดเพียงพอ 

วิสัยทัศนการพัฒนา (Vision) ของจังหวัดกาฬสินธุ 
  “กาฬสินธุเมืองอาหารปลอดภัย ภูมิปญญาวิถีถ่ินไทย นาอาศัย ทองเท่ียว และลงทุน” 
   
  พันธกิจ (Mission) ของจังหวัดกาฬสินธุ  

๑) ผลักดันใหจังหวัดกาฬสินธุเปนแหลงผลิต แปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร     
โดยเนนการพัฒนาการผลิตขาว GAP ขาวอินทรีย ขาว GI และการผลิตอาหารตามมาตรฐาน KS 

๒) เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ขาว มันสําปะหลัง และออย) โดยเนนกระบวนการผลิต 
การแปรรูป และการสงออก เพ่ือเพ่ิมมูลคา 

๓) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ิน โดยเนนการใชวัตกรรม  
เชิงสรางสรรคใหไดมาตรฐานและแขงขันได 

๔) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ท้ังทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
กระบวนการจัดการดานการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุขเพ่ือกาวไปสูการเปนเมืองนาอาศัย  
นาทองเท่ียวและนาลงทุนตามวาระจังหวัด ในการพัฒนาสูเมืองแหง “สุข สวย รวย ดี” 
  ๕) สงเสริมการจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

๖) สรางสังคมแหงความม่ันคงและปลอดภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ 

๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัย และ  
พืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 

กลยุทธ (Strategy) 
  - สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย 
  - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยใหไดมาตรฐาน 
  - ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของกลุมผูผลิตอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร 
 - สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของภาคการตลาด เพ่ือสรางความยั่งยืน และ แขงขัน
ไดสินคาอาหารปลอดภัย 
  - พัฒนาคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

 
 
 

๙ 



 
 ๒) ยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ินดวยนวัตกรรมใหได 

มาตรฐานและแขงขันได  
กลยุทธ (Strategy) 

- วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาและคุณคาใหแก 
ผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ิน เชน ผาไหมแพรวา ผลิตภัณฑชุมชนและสินคา OTOP 

- สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง และยกระดับศักยภาพผูประกอบการ SME
และ Startup จากภูมิปญญาทองถ่ิน 

- พัฒนาและเชื่อมโยงกลุมเครือขายเกษตรกร ผูผลิต ผูประกอบการใหมีความเขมแข็งและมี
เอกภาพเพ่ือสรางอํานาจตอรองทางการตลาด 

- เพ่ิมศักยภาพการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐในการสงเสริมและพัฒนากระบวนการ
ผลิตการแปรรูปการจําหนายผาไหมแพรวา สินคา OTOP และผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐานแบบครบวงจร 

  ๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพของจังหวัด ใหเปนเมืองนาอาศัย นาทองเท่ียวและนาลงทุน  
   กลยุทธ (Strategy) 

- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการบริหารจัดการน้ํา เพ่ือสนับสนุน
การขับเคลื่อนวาระจังหวัดใหเปนเมืองนาอาศัย นาทองเท่ียว และนาลงทุน 

- เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยทุกชวงวัย การดูแลผูดอยโอกาส ตามกรอบ
กิจกรรม ๓ ดี (คนดี รายไดดี สุขภาพดี) 

- สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเชิงพ้ืนท่ี การเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวและการบูรณาการจัดการขยะอยางถูกสุขอนามัย 

- พัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
- สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียวยุคกอนประวัติศาสตร 

และทองเท่ียวเชิงเกษตร 

  ๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
   กลยุทธ (Strategy) 

- เพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพในการบริหารจัดการองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล   
โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน 
  - สงเสริมความรวมมือการพัฒนาดวยกลไกลประชารัฐ 

- พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ และการเชื่อมโยง ขอมูล
ดานการคา การลงทุน การทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงได อยางสะดวกรวดเร็ว 

  ๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาสรางสังคมแหงความม่ันคงและปลอดภัย 
   กลยุทธ (Strategy) 
  - เสริมสรางความม่ันคงภายในและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  - สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการแกปญหาสังคม 
  - ยกระดับมาตรการการแกไขปญหายาเสพติด 
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เทศบาลตําบลหวยเม็ก ไดวิเคราะหปญหาในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาล และความจําเปนพ้ืนฐานและความตองการ
ของประชาชน โดยแบงออกเปนดานตาง ๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

 
รายการ ปญหาในเขตพ้ืนท่ี ความตองการของประชาชน 

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภค 

- เขตเมืองเริ่มขยายตัวอยางรวดเร็ว 
- ระบบประปาหมูบาน การ
สาธารณูปโภคยังไมเพียงพอ 
- พ้ืนท่ีสวนใหญยังไมไดรับการพัฒนา 
- เสนทางคมนาคมระหวางหมูบาน
และขนสงพืชผลทางการเกษตร 
ไมสะดวก 

- วางแผนรองรับการขยายตัวของเมือง 
- ปรับปรุง และพัฒนาการสาธารณูปโภค
ใหมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอความ
ตองการ 
- มีการวางผังเมืองเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีตาง ๆ  
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
- ขุดลอกคลอง บอน้ํา สรางสะพาน คสล. 
วางทอระบายน้ํา 
- กอสรางถนน คสล. ใหครอบคลุม 
ทุกหมูบาน และเสนทางขนสงพืชผล
ทางการเกษตร 
- ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง ถนนหินคลุก 
และปรับปรงุผิวถนนลาดยาง 

๒. ดานเศรษฐกิจ - ปญหาน้ํามันแพง 
- ประชาชนมีรายไดนอย 
- ปญหาผลผลิตดานการเกษตร
ราคาตกต่ํา ตนทุนสูง 

-  สงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและ
ธุรกิจขนาดเล็ก 
- ใหความรู ใหการสนับสนุนสงเสริมการ
ประกอบอาชีพในทุกดาน 

๓. ดานสังคม  - ปญหายาเสพติดในหมูบาน 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
- ปญหาความยากจน 

- ใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในหมูบาน 
- เพ่ิมการตรวจตรา ดูแล ความปลอดภัย
ใหมากข้ึน 
- จัดตั้งประชาคม  และจัดกิจกรรมตางๆ  
สรางความสามัคคี 
- ฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ ใหมีอาชีพเสริม 
- ใหความรูเก่ียวกับการปองกัน และแกไข
ปญหายาเสพติดตาง ๆ 
- การรักษาความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

๔. ดานการเมือง การบริหาร 
และการจัดการของเทศบาล 

- ความเขมแข็งขององคกรภาค
ประชาชน 
- บุคลากรภาคปฏิบัติมีไมเพียงพอ 

- สรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาค
ประชาชน กลุมสตรี กลุมอาชีพอ่ืน ๆ 
- จัดหาบุคลากรใหเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน และอบรมใหความรูเก่ียวกับ
การปฏิบัติหนาท่ี 

1๑ 



 
รายการ ปญหาในเขตพ้ืนท่ี ความตองการของประชาชน 

๕. ดานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

- ยังไม มี พ้ืนท่ีสี เ ขียว หรือ
สวนสาธารณะ 
- คลอง แหลงน้ําสําหรับการเกษตร
ไมท่ัวถึง ไมเพียงพอ 
- คลองตื้นเขิน ทําใหไมสามารถ
เก็บกักน้ําเพ่ือใชทางการเกษตรได
ตามความตองการ 
- ปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปาชุมชน 
และท่ีสาธารณะประโยชน 

- วางผังเมืองเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  และจัดใหมี
สวนสาธารณะใหประชาชนไดพักผอนหยอนใจ 
- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
- จัดกิจกรรม สงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
- สรางความเขาใจในการ 
- ขุดลอกคลองท่ีตื้นเขิน และกําจัดวัชพืช 

๖. ดานการสาธารณสุข  - ประชาชนยังมีปญหาดานสุขภาพ 
- ขาดแคลนบุคลากรในการ 
สงเสริมสุขภาพ 
- ปญหาการควบคุมและปองกัน
โรคติดตอท่ัวไป  
- ปญหาเรื่องการบริการ 
สาธารณสุขมูลฐานไมเพียงพอ 
- ปญหาการแพรระบาดของยุงลาย 

- สงเสริมใหความรู ความเขาใจในการ
ดูแลสุขภาพ 
- จัดอบรมดานความรู  สงเสริมสุขภาพ
ใหแกผูนําชุมชน และบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ในพ้ืนท่ี 
- ฝกอบรมใหความรูทางโภชนาการ 
อนามัยแม และเด็ก 
- ใหความรูดานสุขศึกษา กําจัดยุงลาย 

๗. ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอน
วั ย เ รี ย น  ยั ง ไ ม ไ ด ม า ต ร ฐ า น
เทาท่ีควร 
- ภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมอันดี
หายไป  

- ใหความรูดานการจัดการศึกษา ท้ังในระบบ 
และนอกระบบ 
- ฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 
 

 
 

 การพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลหวยเม็ก นั้น เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการ
รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลหวยเม็ก         
ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน การพัฒนาเทศบาลตําบลหวยเม็ก จะสมบูรณไดจําเปนตองอาศัย
ความรวมมือของชุมชน ในพ้ืนท่ีเกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหา
กันอยางจริงจัง เทศบาลตําบลหวยเม็ก ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของ
ประชากร นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริม และสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชน
ใหพรอมท่ีจะเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพ 
นั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ินและสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง  
 
 

5. ภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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 การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖   
แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ.๒๕6๒  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ใชเทคนิค SWOT เขามาชวย ท้ังนี้
เพ่ือใหทราบวาเทศบาล มีอํานาจหนาท่ีท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการ
ของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจ    
ตามหลัก SWOT เทศบาลตําบลหวยเม็ก กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ท้ังนี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถกําหนด
แบงภารกิจของเทศบาลได เปน ๗ ดาน ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ.๒๕6๒ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังนี้  

       ๕.๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
           (๑) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
           (๒) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ 
           (๓) การสาธารณูปการ 
           (๔) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
           (๕) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  
           (๖) การจัดใหมีน้ําสะอาดและการประปา 
           (๗) การจัดใหมีและการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานการคมนาคมและโครงสรางพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง (Streng=s)   
 ๑. ดานการบริหารจัดการและความตองการ ประชาชนมีความตองการ ผูนํา ผูบริหาร 
สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานโครงสรางพ้ืนฐานอยางตอเนื่อง 
 ๒. บุคลากร เทศบาลตําบลหวยเม็ก มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ         
อยูในระดับท่ีพรอมท่ีจะดําเนินการตามนโยบายการบรหิารงาน 
 ๓. งบประมาณ ตนทุนการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับท่ีไมสูงมาก 
โดยเฉพาะการกอสรางถนนลูกรัง เนื่องจากมีบอลูกรังอยูในพ้ืนท่ี สวนตนทุนอ่ืนๆข้ึนอยูกับทองตลาด 
 ๔. เทคนิคการทํางาน  สวนมาก เปนงานท่ีไมตองใชเทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง   

จุดออน (Weakness=W)   
 ๑. โครงการขนาดใหญตองใชงบประมาณสูง เทศบาลตาํบลหวยเม็ก ไมสามารถดําเนินโครงการได 

โอกาส (Opportunity=O)   
                 ๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕6๐ ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของทองถ่ิน  
ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจทองถ่ิน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เปนตน 
                 ๒. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน โดยท่ีหนวยงาน
สวนกลางและสวนภูมิภาค สงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแก อปท. 
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อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   
                 ๑. โครงการท่ีตองใชเทคโนโลยีสูง หรือความชํานาญเปนพิเศษ เทศบาลตําบลหวยเม็ก ยังไมมีความ
ชํานาญและยังขาดบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

 ๕.๒ ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
       (๑) การจัดการศึกษา  
        (๒) การจัดใหมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล การรักษาพยาบาล การปองกันและการ

ควบคุมโรคติดตอท่ัวไป 
        (๓) การปองกัน บําบัดโรค การจัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล  
        (๔) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส  
        (๕) การักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ีสาธารณะ  
           (6) การจัดใหมีการบํารุงสถานท่ีสําหรับนักกีฬา การพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ ตลอดจน

สถานท่ีประชุม อบรมของประชาชน 
       (7) การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของประชาชน 

ผลการวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง (Streng=s)   

๑. บุคลากร เทศบาลตําบลหวยเม็ก มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยูในระดับท่ี
พรอมท่ีจะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

๒. งบประมาณ ตนทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับท่ีไมสูงมาก 
๓. เทคนิคการทํางาน  สวนมาก เปนงานท่ีไมตองใชเทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง   

จุดออน (Weakness=W)   
๑. ระบบฐานขอมูลดานเศรษฐกิจและความยากจนไมถูกตอง ไมชัดเจน ประชาชนใหขอมูลท่ีคลาดเคลื่อน 
๒. ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ  หรือตั้งใจจริงในโครงการท่ีรัฐจัดใหความชวยเหลือ 

โอกาส (Opportunity=O)   
                ๑. การแกไขปญหาความยากจนเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติท่ีรัฐบาลสงเสริม 
                ๒. การแกไขปญหาความยากจนเปนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดกาฬสินธุ โอกาสท่ีจะไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก 
อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   
                 ๑. การแกไขปญหาดานชุมชนและสังคม  เปนงานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆสวนท่ี
ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

           ๒. ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ คอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว เกิดความลาชา
ในการทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย  
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 ๕.๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
(๑) การจัดใหมี และควบคุมสุสาน  และฌาปนสถาน 
(๒) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(๓) การจัดใหมีและควบคุมโรงฆาสัตว 
(๔) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอ่ืน ๆ  
(๕) การผังเมือง 
(๖) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุน
การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย วิเคราะหศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT พบวา 
จุดแข็ง (Streng=s)   

1. ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานสังคม
และสาธารณสุขอยางตอเนื่อง 

๒. บุคลากร เทศบาลตําบลหวยเม็ก มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยูในระดับท่ีพรอมท่ี
จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

๓. เทศบาลตําบลหวยเม็ก จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอยางตอเนื่อง 
๔. เทศบาลตําบลหวยเม็ก สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมูบานและตําบล

อยางตอเนื่อง พรอมท้ังจัดหาสถานท่ีเพ่ือใหประชาชนใชออกกําลังกายในหมูบาน 
๕. เทศบาลตําบลหวยเม็ก จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมในทองถ่ินอยางตอเนื่อง เชน รดน้ํา

ผูสูงอายุ แหเทียนเขาพรรษา บุญบั้งไฟ  ฯลฯ 
จุดออน (Weakness=W)   

๑. ระบบฐานขอมูลดานสังคมและสาธารณสุขไมถูกตองไมชัดเจนประชาชนใหขอมูลท่ีคลาดเคลื่อน 
๒. ประชาชนยังไมสนใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการท่ีรัฐจัดใหความชวยเหลือ 
๓. ผูนําระดับหมูบานยังไมเห็นความสําคัญเรื่องการสงเสริมการออกกําลังกายอยางจริงจัง 

อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   
๑. การแกไขปญหาดานสังคมและการสาธารณสุข เปนงานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ สวน

ท่ีตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
๒. ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ คอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว เกิดความลาชาในการทํางาน 

ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย 
๓. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เขาแทนท่ีประเพณีดั้งเดิมของทองถ่ินและวิถีชีวิตของประชาชน 

ทําใหสถาบันครอบครัวออนแอ ผูดอยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว 
๔. การปองกันโรคติดตอบางชนิดไมสามารถทําไดครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังตําบลได เชน โรคเอดส         

โรคไขเลือดออก 
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โอกาส (Opportunity=O)   
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและการสาธารณสุขเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ         

ท่ีรัฐบาลสงเสริม 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุโอกาสท่ีจะได      

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก 
๓. เทศบาลตําบลหวยเม็ก มีอํานาจหนาท่ีในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลผูดอยโอกาสในตําบล ได

โดยใชกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมูบานและตําบล 
๔. ไดรับความรวมมือในดานการดูแลสุขภาพอนามัยจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนอยางดี           

เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล โรงพยาบาลหวยเม็ก 
 ๕.๔ ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มีภารกิจ      
ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

(๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามป และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ี      
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

(๒) การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 
(๓) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจกรรมไมวาจะดําเนินการเองหรือ   

รวมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
(๔) การสงเสริมการทองเท่ียว 

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว วิเคราะหศักยภาพการพัฒนา
ตามหลัก SWOT พบวา 
จุดแข็ง (Streng=s)   

เทศบาลตําบลมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนากลุมอาชีพ 
จุดออน (Weakness=W)   

๑. การรวมกลุมเพ่ือประกอบอาชีพของประชาชนในตําบลอยูในเกณฑต่ํา 
๒. การพัฒนาผลผลิตของสินคาเกษตรใหมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนและลดตนทุนในการผลิตยังไมมีการ

ดําเนินการท่ีเปนรูปธรรม 
โอกาส (Opportunity=O)   

มีการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานดานตาง ๆ 
อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   

๑. การแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและความยากจน เปนงานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ สวน 
ท่ีตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

๒. ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ คอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว เกิดความลาชาในการทํางาน 
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย 

๓. การจัดกิจกรรมใหความรูในการพัฒนากลุมอาชีพ ตองใชเวลาและมีการติดตามประเมินผล      
ทําใหเปนอุปสรรคในการเขารวมกิจกรรมของสมาชิกกลุม เนื่องจากตองประกอบอาชีพหลักของครอบครัว 
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 ๕.๕ ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีภารกิจ  
ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

(๑) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
(๒) การรักษาความสะอาด  และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(๓) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย 
(๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากท่ีสาธารณประโยชน ปาไม ท่ีดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๕) การดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน  

ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม วิเคราะหศักยภาพการพัฒนา
ตามหลัก SWOT พบวา 
 จุดแข็ง (Streng=s)   

๑. ดานการบริหารจัดการและความตองการ ประชาชนมีความตองการ ผูนํา ผูบริหาร 
สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อยางตอเนื่อง 

๒. ผูบริหารทองถ่ินมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน 
๓. มีท่ีสาธารณะท่ีสามารถใชเปนแหลงเรียนรูเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 จุดออน (Weakness=W)   
๑. ชาวบานตระหนักและเห็นความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนอย 

  ๒. การจัดตั้งเครือขายในระดับหมูบานทําไดไมท่ัวถึง 
โอกาส (Opportunity=O)   

  กระแสสังคม ใหความสําคัญเรื่องสิ่งแวดลอม 
 อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   

การใหความรูแกประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขาดความ
ตอเนื่องท้ังจากภาครัฐบาลและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีทํางานดานสิ่งแวดลอม 
      ๕.๖ ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน มีภารกิจท่ี
เก่ียวของ ดังนี้ 

(๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(๒) ใหความรูดานการจัดการศึกษา ท้ังในระบบ และนอกระบบ 
(๓) ฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
(๔) การศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และการสงเสริมวัฒนธรรม 

ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น วิเคราะหศักยภาพการพัฒนาตาม
หลัก SWOT พบวา 

จุดแข็ง (Streng=s)   
๑. ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนา

ในดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๒. บุคลากร เทศบาลตําบลหวยเม็ก มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ           

อยูในระดับท่ีพรอมท่ีจะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
 ๓. งบประมาณ ตนทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับท่ีไมสูง 
 ๔. เทคนิคการทํางาน สวนมาก เปนงานท่ีไมตองใชเทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง  
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จุดออน (Weakness=W)   
๑. ระบบฐานขอมูลดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไมถูกตอง ไมชัดเจน 

ประชาชนใหขอมูลท่ีคลาดเคลื่อน 
 ๒. ยังไมมีบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะดานมารับผิดชอบงานดานการกีฬา 
โอกาส (Opportunity=O)   

  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติท่ีรัฐบาลสงเสริม 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินเปนยุทธศาสตรท่ีจังหวัดกาฬสินธุใหความสําคัญ 

อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   
การแกไขปญหาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เปนงานท่ีตองอาศัยความ

รวมมือจากหลาย ๆ สวนท่ีตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 ๕.๗  ดานการบริการจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
(๒) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๓) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๔) กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
(๕) สนับสนุนหรือชวยเหลือเทศบาล หนวยงานราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนใน

การพัฒนาทองถ่ิน การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  

ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
วิเคราะหศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT พบวา 

จุดแข็ง (Streng=s)   
 ๑. เทศบาลตําบลมีนโยบายในารสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 

๒. เทศบาลตําบลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีมาใชในการบริหาร 
 ๓. เทศบาลตําบลสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 
 

จุดออน (Weakness=W)   
 ๑. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
 ๒. ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาทองถ่ิน 
 ๓. การจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไมเพียงพอ 

๔. ประชาชนเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลในเกณฑต่ํา 
โอกาส (Oportunity=O)   

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารราชการท่ีดี เปนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระดับชาติท่ีรัฐบาลสงเสริม 

๒. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเทคโนโลย ี
ในการทํางาน เชน อินเตอรเน็ต ระบบฐานขอมูล 

๓. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จัดอบรมการใชคอมพิวเตอรใหกับบุคลากรของ    
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในสายงานท่ีเก่ียวของครอบคลุมทุกตําแหนง 
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อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   
๑. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร เปนงานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ สวน

ท่ีตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
๒. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร เปนงานท่ีตองอาศัยจิตสํานึก เก่ียวกับการ          

ใชดุลพินิจสวนบุคคล จึงเปนงานท่ีคอนขางจะคาดเดาผลงานไดยาก 
๓. ระเบียบตาง ๆ ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหวยเม็ก กําหนดใหประชาชนมีสวน

รวมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลในหลายงาน เชน การจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดซ้ือจัดจาง  ฯลฯ 
                 
 

    จากการวิเคราะหภารกิจของเทศบาลตําบลหวยเม็ก ท้ัง ๗  ดาน แลวสามารถกําหนดภารกิจหลัก
และภารกิจรองท่ีตองดําเนินการ ไดแก 

   ภารกิจหลัก  
๑. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนนภายในตําบล  
๒. กอสราง ขยาย ปรับปรุง ระบบประปาหมูบาน  
๓. สงเสริมและสนับสนุนดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
๔. สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ  
๕. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  
๖. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
๗. สงเสริมและเสริมสรางใหราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง 
๘. สงเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 

 

ภารกิจรอง  
๑. จัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย 
๒. การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓. สงเสริมการพัฒนาดานสังคม แกไขปญหายาเสพติด ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๔. พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร 
๕. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
๖. การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
๗. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถ่ิน 
๘. การสงเสริมการเกษตร 
๙. การสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 
  

 การวิเคราะห SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ เพ่ือใหผูบริหาร  
รูจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกร ซ่ึงจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไมหลงทาง  
นอกจากนี้ยังบอกไดวาองคกรมีแรงขับเคลื่อนไปยังเปาหมายไดดีหรือไม ม่ันใจไดอยางไรวาระบบการทํางาน
ในองคกรยังมีประสิทธิภาพอยู มีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร ซ่ึงการวิเคราะหสภาวะแวดลอม      
SWOT Analysis มีปจจัยท่ีควรนํามาพิจารณา  2  สวน  ดังนี้    

 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการ 

 

 

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 

 

 

1๙ 



๑. ปจจัยภายใน (Internal Environment Analysis)  ไดแก 
1.1 S มาจาก Strengths  

 หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซ่ึง เปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดี ท่ี เ กิดจาก
สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็ง 
ดานทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ 

1.2 W มาจาก Weaknesses  
 หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนปญหาหรือขอบกพรองท่ี
เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตาง ๆ ขององคกร ซ่ึงองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น  
2. ปจจัยภายนอก (External Environment Analysis)  ไดแก 

2.1 O มาจาก Opportunities  
 หมายถึง โอกาส  เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอมภายนอกขององคกรเอ้ือประโยชนหรือ
สงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น เปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน ผูบริหารท่ีดีจะตอง         
เสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
 หมายถึง อุปสรรค  เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซ่ึงการบริหาร
จําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง  

วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลตําบลหวยเม็ก (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ีใกลเทศบาล  
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ - ๔5 ป  เปนวัยทํางาน 
3. มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางาน 

ละเอียดรอบคอบไมมีพฤติกรรมเสี่ยงกับการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
5. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว  

โดยใชความสัมพันธสวนตัวได  

จุดออน  W 
1. มีความรูไมเพียงพอกับภารกิจของเทศบาล 
2. ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก 
3. มีภาระหนี้สิน 
4. ใชระบบเครือญาติมากเกินไป  ไมคํานึงถึง 

กฎระเบียบของทางราชการ 
 

โอกาส  O 
1. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทําใหเกิด 

ความรวมมือในการทํางานไดงาย 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาตนอุทิศตนได  

ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและ 

การทํางานของ เทศบาล ในฐานะตัวแทน 
 

ขอจํากัด  T 
1. สวนมากมีเงินเดือน/ คาจางนอย รายได 

ไมพอ 
    ๒.  ระดับความรูไมพอกับความยากของงาน 
    ๓.  พ้ืนท่ีกวางทําใหบุคลากรท่ีมีอยูไมพอใหบริการ 
    ๔.  บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสู
ปญหาเศรษฐกิจทําใหมีเวลาให ชุมชนจํากัด                                                                                       
    ๕.  มีความกาวหนาในวงแคบ 
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วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของเทศบาลตําบลหวยเม็ก (ระดับองคกร) 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยาย 
2. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ 
    ทํางาน และ เทศบาลในฐานะตัวแทน 
4. มีการสงเสริมการศึกษาและฝกอบรมบุคลากร 
5. ใหโอกาสในการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนา
ของบุคลากรภายในองคกรอยางเสมอภาคกัน 
6. สงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหม ๆ ท่ีได
จากการศึกษาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน 
 

จุดออน   W 
1. ขาดความกระตือรือรน 
2. มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มท่ี 
3. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ 
4. พ้ืนท่ีพัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสาย 

งานมีบุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี เชน งาน
สาธารณสุข  งานนิติการ          

5. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานบริการ 
สาธารณะบางประเภทไมมี/ไมพอ 
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนใหความรวมมือในการพัฒนาเทศบาล
เปนอยางด ี
2. มีความคุนเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยูกระจายท่ัวเขตเทศบาลทําใหรู 
สภาพพ้ืนท่ี ทัศนคติของประชาชนไดดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการชวยใหบุคลากรบรรลุเปาประสงค 
 

ขอจํากัด   T 
1 .  มี ร ะ บบ อุ ป ถั ม ภ แ ล ะก ลุ มพ ร รค พว ก จ า ก 
ความสัมพันธแบบเครือญาติในชุมชน การดําเนินการ
ทางวินัยเปนไปไดยากมักกระทบญาติพ่ีนอง 
2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรูท่ีมีจํากัดทําใหตองเพ่ิมพูนความรูใหหลากหลาย
จึงจะทํางานไดครอบคลุมภารกิจของเทศบาล 
3. งบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี จํานวน 
ประชากร และภารกิจ 

 

ปญหาในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
 1. ประกาศโครงสรางการแบงสวนราชการฉบับเดิมไมตอบสนองตอภารกิจในปจจุบัน 
 2. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว 
 3. บุคลากรไมสามารถสรางความกาวหนาในสายงานอาชีพของตนเองไดเนื่องจากกรอบอัตรากําลัง
และการจัดวางคนไมถูกกับงานท่ีตองปฏิบัติ 
 4. การกําหนดตําแหนง/การสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหนงไมเปนไป/ไมสอดคลองกับภารกิจหนาท่ี 
แนวทางในการแกไขปญหา   

๑. การจัดทํากรอบอัตรากําลังบุคลากรท้ังอัตรากําลังขาราชการสวนทองถ่ิน กรอบอัตรากําลัง
พนักงานจาง โดยยึดหลักวางคนใหเหมาะกับงานหรือ Put the right man on the right job 

๒. จัดระบบการจัดการขององคกรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การปฏิบัติงานและการกําหนดโครงสรางองคกร การประเมินผลงานของบุคลากร และระบบการใหรางวัล 
ตามผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีปรากฏ  
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๓. การใหอํานาจในการตัดสินใจใหแกบุคลากรในทุกระดับ สงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและ    
พัฒนาทักษะท่ีมีความจําเปนตอการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหลานี้เปนบุคคลท่ีติดตอโดยตรง    
กับประชาชนผูซ่ึงไดรับบริการสาธารณะ 

๔. การกระตุนหรือกอใหเกิดกําลังใจแกพนักงาน นอกจากการใหรางวัลแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเดน
เปนท่ีประจักษแลว จะสนับสนุนชวยเหลือพนักงานท้ังทางดานรางกายและจิตใจ การพัฒนาเพ่ิมพูนขีดความสามารถ
และศักยภาพอยางเต็มท่ี 
 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยีในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา      
ไดสงผลทําใหสังคมเกือบทุกแหงไดเผชิญกับปญหามากมายหลายประการ จําเปนตองสรางปฏิกิริยาสนองตอบ
ตอสภาวะโลกาภิวัฒนและปญหาการขาดประสิทธิภาพของการบริหารราชการ สรางการเปลี่ยนแปลงทางดาน
รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหนวยงาน ไปสูรูปแบบการบริหารราชการแผนดินแนวใหม (New public  
administration model) ท่ีเรียกวา การบริหารจัดการงานของรัฐตามหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
อันเปนรูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการงานท่ีไดมีการผสมผสานหลักการ กรอบความคิดหลาย ๆ 
ประการเขาไวดวยกัน ไดแก การนําแนวคิดทางเศรษฐศาสตรสมัยใหม แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม 
แนวคิดทางรัฐศาสตรรวมสมัย และการดําเนินการตามหลักกฎหมายมหาชน และแนวพระราชดําริของ     
องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 วาดวยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาใชเปนแนวทางหลักในการบริหารราชการ   

 เทศบาลตําบลหวยเม็ก ไดกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน ๕ สวนราชการ ไดแก 
สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และกองการศึกษา กําหนดกรอบ
อัตรากําลังจํานวนท้ังสิ้น 53  อัตรา แตเนื่องจากท่ีผานมาเทศบาลตําบลหวยเม็ก มีภารกิจและปริมาณงานท่ีเพ่ิม
มากข้ึนจากเดิม บุคลากรท่ีมีอยูไมเพียงพอเหมาะสมตอการปฏิบัติภารกิจจึงมีความตองการใชบุคลกรท่ีมีความ
ชํานาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ในการปฏิบัติภารกิจนั้น ๆ ใหสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองกําหนดโครงสรางและกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับ
ภารกิจและ   อํานาจหนาท่ีเพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน และใหสามารถแกไขปญหาการบริหารงานภายใน
สวนราชการตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 

 
 

 

          จากสภาพปญหาของเทศบาลตําบลหวยเม็ก มีภารกิจ อํานาจหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการแกไข
ปญหาดังกลาวภายใตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดงันี้                 

๘.๑ โครงสราง เทศบาลตําบลหวยเม็ก ไดทําการวิเคราะหภารกิจและปริมาณงาน        
รวมท้ัง สภาพปญหาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในดานตาง ๆ เรียบรอยแลว ไดนําผลการวิเคราะหมาจัดทํา
กรอบโครงสรางสวนราชการ โดยทําการเปรียบเทียบใหเห็นวากรอบโครงสรางสวนราชการเดิมท้ังหมดมีภารกิจงาน
ประกอบดวยอะไรบาง และกรอบโครงสรางสวนราชการท่ีจะกําหนดข้ึนใหมมีภารกิจงานประกอบดวยอะไรบาง ดังนี ้

สํานักปลัดเทศบาล มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาลและราชการท่ี
มิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับเรงรัดการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในเทศบาล ใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล และ
งานสนับสนุนสวนราชการอ่ืน 

8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
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กองคลัง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษา และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ 
เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป  
งานเก่ียวกับการพัสดุของเทศบาลตําบล ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง
และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และไดรับมอบหมาย 

กองชาง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การกอสราง งานควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการกอสราง และซอมบํารุงการควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง 
งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  
การควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล งานเก่ียวกับแผนงาน และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และไดรับมอบหมาย 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะและ
ดําเนินการปฏิบัติงานบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ท่ีตองใชความชํานาญพิเศษโดยควบคุม
ตรวจสอบการจัดการงานตาง ๆ หลายดาน เชน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม การติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหนาสวนราชการ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการใน
สังกัด และในฐานะหัวหนางานทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากําลัง
เจาหนาท่ีและงบประมาณของหนวยงานท่ีรับผิดชอบติดตอประสานงาน วางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัย      
สั่งการควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขอขัดของ    
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ และไดรับมอบหมาย 

กองการศึกษา ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ และทรัพยสินตาง ๆ 
เพ่ือประโยชนทางการศึกษา จัดสถานท่ีเพ่ือการศึกษา สงเสริมทํานุบํารุง และรักษาไวซ่ึงศิลปะประเพณี 
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของทองถ่ิน วัฒนธรรม สงเสริมสนับสนุนการเลนกีฬา และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
และท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
๑. สํานักปลัดเทศบาล 
1.1 ฝายอํานวยการ 
      - งานธุรการ 
      - งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
      - งานการเจาหนาท่ี 
      - งานนิติการ 
      - งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
      - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

๑. สํานักปลัดเทศบาล 
1.1 ฝายอํานวยการ 
      - งานบริหารงานท่ัวไป 
      - งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
      - งานการเจาหนาท่ี 
      - งานนิติการ 
      - งานปกครอง 
      - งานพัฒนาชุมชน 
      - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
๒. กองคลัง 
2.1 ฝายบริหารงานการคลัง 
      - งานธุรการ 
      - งานการเงินและบัญชี 
      - งานพัฒนารายได 
      - งานพัสดุและทรัพยสิน  
 

๒. กองคลัง 
2.1 ฝายบริหารงานการคลัง 
      - งานบริหารงานท่ัวไป 
      - งานบริหารการคลัง 
      - งานการเงินและบัญชี 
      - งานพัฒนารายได 
      - งานพัสดุและทรัพยสิน  
      

 

๓. กองชาง 
      - งานธุรการ 
      - งานวิศวกรรม 
      - งานสาธารณูปโภค 
 

๓. กองชาง 
      - งานบริหารงานท่ัวไป 
      - งานการโยธา 
      - งานสาธารณูปโภค 

 

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
      - งานธุรการ      
      - งานสงเสริมสุขภาพและอนามัย 
      - งานสัตวแพทย 
 

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
      - งานบริหารงานท่ัวไป      
      - งานบริการสาธารณสุข 
 

 

๕. กองการศึกษา 
      - งานธุรการ 
      - งานบริหารการศึกษา       
 

๕. กองการศึกษา 
      - งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ       
      - งานบริหารงานท่ัวไป 
      - งานบริหารการศึกษา       
 

 

6. - 
 

6. หนวยตรวจสอบภายใน  
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8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 

เทศบาลตําบลหวยเม็ก ไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจท่ีจะดําเนินการในแตละ                 
สวนราชการในระยะเวลา 3 ปขางหนา ซ่ึงเปนการสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการมีเทาใด             
เพ่ือนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงประเภทใด สายงานใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการนั้น จึงจะเหมาะสม
กับภารกิจ ปริมาณงาน เพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบลหวยเม็ก และเพ่ือใหการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลหวยเม็ก เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะห
ตําแหนงมาบันทึกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป การกําหนดสายงานในเทศบาลตําบลหวยเม็ก               
เพ่ือพิจารณาปรับลดหรือเพ่ิมอัตรากําลังในแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – 256๖ นั้น  
เทศบาลตําบลหวยเม็ก มีปลัดเทศบาลตําบล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) จํานวน 1 คน                  
และรองปลัดเทศบาลตําบล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) จํานวน 1 คน เปนผูดูแลบังคับบัญชา และมี 
หัวหนาสวนราชการ (ผูอํานวยการกอง ระดับตน ) 5 สวนราชการ ปกครองบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชา    
ในแตละสวนราชการ ซ่ึงแตละสวนราชการมีสายงาน ในแตละสวนราชการ จํานวนคน ท่ีประกอบไปดวย 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เพ่ือนําเอาจํานวนคนมาเปรียบเทียบสัดสวนการคิดปริมาณงาน
ในแตละสายงาน ใชวิธีคิดจากขอ 3.๔ เทศบาลตําบลหวยเม็ก ไดนําเอาจํานวนพนักงานแตละสายงานท่ีมีใน
กรอบอัตรากําลัง มากําหนดตําแหนงตามทักษะ ความรูความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย ยุทธศาสตรการ
พัฒนา ของเทศบาลตําบลหวยเม็ก ใน ๕ ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  

  ๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

                     ๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
ตําแหนงพนักงาน  
ท่ีกําหนดรองรับ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

- กอสรางปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษาถนน    

  สะพาน ทางเดินเทารวมถึงทอระบายน้ํา 

- พัฒนาบูรณะระบบไฟฟาและแสงสวาง 

- สงเสริมพัฒนาระบบประปา 

- ปลัด รองปลัดเทศบาล 
- ผอ.กองชาง  
- นายชางโยธา 
- ชางไฟฟา 
- เจาพนักงานประปา 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

ดานเศรษฐกิจ  

- สงเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน  

- สงเสริมกลุมอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน 

 

- ปลัด รองปลัดเทศบาล 
- ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
- นักพัฒนาชุมชน 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

ดานสังคม  

- สงเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

- ปลัด รองปลัดเทศบาล 
- ผอ.กองการศึกษาฯ 
- นักวิชาการศึกษา 
- ครู คศ.๑ และครู คศ.2  
- ผูชวยครผููดูแลเด็ก (ทักษะ) 

- สงเสริมดานสวัสดิการและสังคม - ปลัด รองปลัดเทศบาล 
- นักพัฒนาชุมชน 

-ปองกัน รักษา และสงเสริมสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

รวมถึงรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 

- ปลัด รองปลัดเทศบาล 
- หัวหนาสํานักปลัด 
- นิติกร 
- นักจัดการงานท่ัวไป 
- เจาพนักงานปองกันฯ 
- นักวิ เคราะหนโยบายและ
แผน 
- เจาพนักงานธุรการ 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- บําบัด ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

จัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจและ

สวนสาธารณะ รวมถึงแหลงน้ําในการทําการเกษตร 

ปรับปรุงภูมิทัศน 

- ปลัด รองปลัดเทศบาล 
- ผอ.กองชาง 
- นายชางโยธา 
- ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

- สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว - ปลัด รองปลัดเทศบาล 
- หัวหนาสํานักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตรท่ี ๕ 

ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถ่ิน และใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับกิจการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- พนั ก ง าน ใ นสั ง กั ด  ทต .     
หวยเม็ก ท้ังหมด 

- การปรับปรุงและพัฒนารายได - ปลัด รองปลัดเทศบาล 
- ผอ.กองคลัง 
- เจาพนักงานจัดเก็บราได 
- ผช.เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 

- การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร - พนั ก ง าน ใ นสั ง กั ด  ทต .     
หวยเม็ก ท้ังหมด 

- การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชในการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงอาคารสถานท่ีทํางาน 

- พนั ก ง าน ใ นสั ง กั ด  ทต .     
หวยเม็ก ท้ังหมด 

 

เทศบาลตําบลหวยเม็ก ไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจท่ีจะดําเนินการในแตละสวน
ราชการในระยะเวลา 3 ปขางหนา ซ่ึงเปนการสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการมีเทาใด     
เพ่ือนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงประเภทใด สายงานใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการนั้น จึงจะเหมาะสม
กับภารกิจ ปริมาณงาน เพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบลหวยเม็กและเพ่ือใหการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลหวยเม็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะห
ตําแหนงมาบันทึกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้ 

กรอบอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – 256๖ 
เทศบาลตําบลหวยเม็ก อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ 

สวนราชการ 
กรอบ

อัตรากําลัง
เดิม 

กรอบอัตราตําแหนงท่ีคาดวา
จะตองใชในชวง 

ระยะเวลา 3 ปขางหนา 

อัตรากําลังคน 
เพ่ิม/ลด 

หมายเหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖  

นักบรหิารงานทองถ่ิน ระดับกลาง 
(ปลัดเทศบาลตําบล)  
นักบรหิารงานทองถ่ิน ระดับตน 
(รองปลัดเทศบาลตําบล)  

1 
 

1 

 

1 
 

1 

 

1 
 

1 

 

1 
 

1 

 

- 
 
- 

 

- 
 
- 

 

- 
 
- 

 

 

 

 

สํานักปลัดเทศบาล (๐๑) 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน 
(หัวหนาสํานักปลดัเทศบาล)  
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน 
(หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป) 
นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) 
เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
นิติกร (ปก./ชก.) 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)  
นักวิเคราะหนโยบายและแผน        
(ปก./ชก.) 

 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 

 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 

 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 

 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 

 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
 
 

วางเดิม 
 
 

วางเดิม 
 

๒๗ 

 



นักจัดการงานทะเบียนและบัตร       
(ปก./ชก.) 
 
 

1 1 1 1 - 
 

- - 

สวนราชการ 
กรอบ

อัตรากําลัง 
เดิม 

กรอบอัตราตําแหนงท่ีคาดวา
จะตองใชในชวง 

ระยะเวลา 3 ปขางหนา 

อัตรากําลังคน 
เพ่ิม/ลด 

หมายเหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖  

นักปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
(ปก./ชก.) 
เจาพนักงานปองกันและบรรเทา-             
สาธารณภัย (ปง./ชง.) 
นักประชาสัมพันธ (ปก./ชก.) 
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.) 
พนักงานจางตามภารกิจ 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) 
พนักงานขับรถยนต (คุณวุฒิ) 
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 
พนักงานขับรถยนต (สวนกลาง) 

๑ 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

2 
1 
1 
1 

๑ 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

2 
1 
1 
1 

๑ 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

2 
1 
1 
1 

๑ 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

2 
1 
1 
1 

- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางเดิม 
กองคลัง (๐๔) 
นักบริหารงานการคลัง ระดับตน 
(ผูอํานวยการกองคลัง)  
นักบริหารงานการคลัง ระดับตน 
(หัวหนาฝายการคลัง) 
เจาพนักงานการคลัง (ปง./ชง.) 
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี  
(ปง./ชง.) 
นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) 
นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปก./ชก.) 
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)  
เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.) 
พนักงานจางตามภารกิจ 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) 

 
1 

 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 

1 

 
1 

 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 

1 

 
1 

 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 

1 

 
1 

 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 

1 

 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 

วางเดิม 
 
 

วางเดิม 
 
 
 

วางเดิม 
 
 

กองชาง (๐๕) 
นักบริหารงานชาง ระดับตน 
(ผูอํานวยการกองชาง)  
นายชางโยธา (อส.) 
นายชางโยธา (ปง./ชง.) 
นายชางไฟฟา (ปง./ชง.) 
เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
พนักงานจางตามภารกิจ 

 
1 

 
1 
1 
1 
1 
 

 
1 

 
1 
1 
1 
1 
 

 
1 

 
1 
1 
1 
1 
 

 
1 

 
1 
1 
1 
1 
 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 

 
 
 
 
 

วางเดิม 
 
 

๒๘ 



ชางกําเนิดไฟฟา (ทักษะ) 
พนักงานขับรถยนต (คุณวุฒิ) 
 
 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

วางเดิม 

นราชการ  

กรอบ
อัตรากําลัง

เดิม 

กรอบอัตราตําแหนงท่ีคาดวา
จะตองใชในชวง 

ระยะเวลา 3 ปขางหนา 

อัตรากําลังคน 
เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม (05) 
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับตน 
(ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ)      
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) 
เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
พนักงานจางภารกิจ 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) 
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 

 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 

 
1 
 

1 
๑ 
1 
 

1 
1 

 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 

 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 

 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

วางเดิม 
กองการศึกษา (๐๘) 
นักบริหารการศึกษา ระดับตน 
(ผูอํานวยการกองการศึกษา) 
นักสันทนาการ (ปก./ชก.) 
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 
เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
ครู คศ.1 (จายจากเงินอุดหนุน) 
ครู คศ.๒ (จายจากเงินอุดหนุน) 
พนักงานจางภารกิจ 
ผูดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) (จายจากเงินอุดหนุน) 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) 

 
1 
 

1 
1 
1 
1 
4 
 

5 
๑ 

 
1 
 

1 
1 
1 
2 
3 
 

5 
๑ 

 
1 
 

1 
1 
1 
2 
2 
 

5 
๑ 

 
1 
 

1 
1 
1 
2 
2 
 

5 
๑ 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 

-1 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 

-1 
 
- 
- 

 
วางเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 

วางเดิม 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 1 1 1 - - - กําหนดใหม 

รวม 61 49 48 58     
 

 

 



 

  
 

 
โครงสรางสวนราชการของเทศบาลตําบลหวยเม็ก (เทศบาลขนาดกลาง) 

 
 
 

  
 
   
 
 
 
   
 
 
 

 
    
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 

ประเภท/ระดับ 
บริหารงานทองถ่ิน อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป 

ครู ภารกิจ ลูกจางประจํา รวม 
ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตน ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตน เช่ียวชาญ ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 

จํานวนท่ีมีอยู  1 1   4   7 7 1 10 1 5 11 1 49 
วาง      3   4  1  4  12 

กําหนดใหม                

ยุบเลิก                

 10.แผนภูมิโครงสรางแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ  2564-2566  (ใหม) 

ปลดัเทศบาล 
(นักบริหารทองถิ่น ระดบักลาง) (1) 

 
 
 
 

รองปลดัเทศบาล 
(นักบริหารทองถิ่น ระดบัตน) (1) 

 
 
 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
1.หัวหนาสาํนกัปลัด (นกับริหารงานทั่วไป 
ระดบัตน/1) 
2.หวัหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารงาน
ทั่วไป (ระดบัตน/วาง) 
3.นกัจดัการงานทัว่ไป (ชก./1) 
4.นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชก./1) 
5.นติกิร (ชก./1) 
6.นกัจดัการงานทะเบยีนและบัตร (ชก./1) 
7.นกัพัฒนาชุมชน (ชก./1) 
8.นกัทรัพยากรบคุคล (ปก./1) 
9.นกัปองกันบรรเทาสาธารณภยั (ปก./1) 
10.นกัประชาสัมพันธ (ปก./1) 

11.เจาพนกังานปองกันและบรรเทา- 
สาธารณภยั (ชง./1) 
12.เจาพนกังานธุรการ (วาง) 
13.เจาพนกังานพฒันาชุมชน (ชง./1) 

พนกังานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคณุวุฒิ) 
14.ผูชวยเจาพนกังานธุรการ (2) 
พนกังานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีทกัษะ) 
15.พนกังานขับรถยนต (1) 
16.พนกังานดบัเพลิง (1) 

17.พนกังานขับรถยนต  (สวนกลาง) (วาง) 
 

 

 
 
 
 

 

กองคลัง 

1.ผูอํานวยการกองคลัง (นกับริหารงาน 
การคลัง ระดบัตน/1) 
2.หวัหนาฝายการคลัง (นักบริหารงาน 
การคลัง(วาง) 
3.นกัวิชาการเงินและบญัชี (วาง) 
4.นกัวิชาการพสัดุ (ปก./1) 
5.นกัจดัการงานทัว่ไป (ชก./1) 
6.นกัวิชาการจดัเกบ็รายได (วาง) 
7.เจาพนกังานการเงินและบญัชี (ชง./1) 
8.เจาพนกังานจดัเกบ็รายได (ชง./1) 
9.เจาพนกังานพสัดุ (ชง./1) 
10.เจาพนกังานการคลัง (ชง./1) 

พนกังานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคณุวุฒิ) 
11.ผูชวยเจาพนกังานธุรการ (1) 

 

 

 
 
 
 

กองชาง 

1.ผูอํานวยการกองชาง (นกับริหารงานชาง 
ระดบัตน/1) 
2.นายชางโยธา (อส./1) 
3.นายชางโยธา (ชง./1) 
4.เจาพนกังานธุรการ (ชง./1) 
5.นายชางไฟฟา  (วาง) 
พนกังานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีทกัษะ) 
6.ชางกําเนดิไฟฟา (วาง) 
พนกังานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคณุวุฒิ) 
7.พนกังานขับรถยนต (1) 

 

 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 

1.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ระดบัตน/1) 
2.นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(ปก./1) 
3.เจาพนกังานธุรการ (ชง./1) 
4.เจาพนกังานธุรการ (ปง./1) 
ลกูจางประจํา 
5.พนกังานขับรถยนต (1) 
พนกังานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคณุวุฒิ) 
6.ผูชวยเจาพนกังานธุรการ (1) 
พนกังานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีทกัษะ) 
7.พนกังานขับรถบรรทกุขยะ (วาง) 
 
 

 
 
 
 

กองการศึกษา 

1.ผูอํานวยการกองการศกึษา (นกับริหารงาน 
การศกึษา ระดบัตน/วาง) 
2.นักสันทนาการ (ชก./1) 

3.นักวิชาการศกึษา (ปก./1) 

4.เจาพนกังานธรุการ (ชง./1) 
5.ครู อันดบั คศ.1 (1) 
6.ครู อันดบั คศ.2 (4) 
พนกังานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคณุวุฒิ) 
7. ผูชวยเจาพนกังานธุรการ  (วาง) 
พนกังานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีทกัษะ) 
8.ผูดแูลเดก็ (ทกัษะ) ศูนยวดักลางหวยเม็ก 
งบรัฐบาล (3) 
9.ผูดแูลเดก็ (ทกัษะ) ศูนยหนอคํา 
งบรัฐบาล (2) 
 

 
 
 
 

 

1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

(วาง) 

 
 
 
 



 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

๑2. แนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
 เทศบาลตําบลหวยเม็ก กําหนดแนวทางการของพนักงานเทศบาลในสังกัดทุกระดับชั้น     

โดยมุงเนนไปท่ีพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามรอบการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนานอกจากการพัฒนา
ความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน เสริมความรูและทักษะในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว  
และดานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนแลว เทศบาลตําบลหวยเม็ก ตระหนักเปนอยางยิ่ง โดยมุงเนนท่ีจะพัฒนาตามนโยบายของ
รัฐบาลแหงรัฐ คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด 4.0 เพ่ือประโยชนของประชาชนเปนหลัก กลาวคือ 

1. เปนเทศบาลตําบลท่ีเปดกวางและเชื่อมโยงกัน มีการบริหารจัดการท่ีเปดเผย โปรงใส ในการ

ทํางาน บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานได มีการแบงปนขอมูลซ่ึงกันและกันระหวาง

หนวยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือเปนการตรวจสอบการทํางานระหวางกันและเปดกวาง    

ซ่ึงการมีสวนรวม การสรางเครือขาย 

2. เทศบาลตําบลหวยเม็ก ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เปนการทํางานท่ีตองเขาใจประชาชนเปนหลัก 

ทํางานเชิงรุกและมองไปขางหนาโดยตั้งคําถามเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไขปญหาความตองการ

และตอบสนองความตองการประชาชนเปนสําคัญ การอํานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกสวนราชการเพ่ือเปด

โอกาสตอบโจทยการทํางานรวมกัน เทศบาลตําบลหวยเม็ก มุงเนนใหประชาชนใชระบบดิจิตอล  

อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหประชาชนกาวทันความกาวหนาของระบบขอมูลสารสนเทศ โดยเปดใหประชาชน      

ใชบริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนใชระบบอินเตอรเน็ตท่ีหนวยงานใหขอมูลผานไลน        

เว็บไซดของหนวยงานดวย 

3.  เปน เทศบาลตํ าบล ท่ี มี ขีดสมรรถนะสู งและทันส มัย  เทศบาล ตํ าบลห วย เ ม็ก                     

มีขีดความสามารถในการใหบริการดานสาธารณสุขท่ีโดดเดน และทันทวงทีตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

โดยการประสานงานรวมกับทีมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยเม็ก  

ท้ังนี้ ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลหวยเม็ก ตามแนวทางขางตนนั้นกําหนดให

ทุกตําแหนง ไดมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนา ในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ซ่ึงวิธีการพัฒนา  อาจใช

วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ  

ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิด

ผลดีตอประชาชนและทองถ่ิน ซ่ึงการพัฒนาในครั้งแรกจะเนนท่ีการพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน              

ของพนักงานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ เชน   

  -   การบรหิารโครงการ 
  -   การใหบริการ 
  -   การวิจัย 

-   ทักษะการติดตอสื่อสาร 
-   การเขียนหนังสือราชการ 
-  การใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ เปนตน 
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 สวนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เทศบาลตําบลหวยเม็ก เล็งเห็นวามีความสําคัญอยางยิ่ง 

เนื่องจากวาบุคลากรท่ีมาดํารงตําแหนงในสังกัดนั้นมีท่ีมาของแตละคนไมเหมือนกันตางสถานท่ี ตางภาค ตางภาษาถ่ิน 

ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ประกอบกับพฤติการณ

ปฏิบัติราชการเปนคุณลักษณะรวมของพนักงานเทศบาลทุกคนท่ีพึงมี เปนการหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรม

และคานิยมพึงประสงครวมกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับเทศบาลตําบลหวยเม็ก ประกอบดวย  

  -   การมุงผลสัมฤทธิ ์

  -   การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 

  -   การเขาใจในองคกรและระบบงาน 
-   การบริการเปนเลิศ 
-   การทํางานเปนทีม 

 ท้ังนี้ เทศบาลตําบลหวยเม็ก จะมีระบบการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง เพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนาความรู ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการพัฒนา ภายใตงบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
ของเทศบาลเองท่ีไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจาง           
ไดอยางชัดเจน แนนอน เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตอการปฏิบัติงาน     
ในหนาท่ีไดอยางชัดเจน 
 

แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลหวยเม็ก 
หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 ระบุดังนี้ “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการ
เรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและ
พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลอง
กับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์” “ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรู
ความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและ
สถานการณของตางประเทศท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซ่ึงในการบริการราชการตามพระราช
กฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบ
แบบแผนท่ีวางไวตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและ
นํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักการวาสวนราชการ
ตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
2. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง 

รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
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3. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ 
เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามีความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเปนผูมีคุณธรรม 

4. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือพัฒนาความรูท่ีมีอยูภายในองคกร 

2. เพ่ือนําความรูท่ีมีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับเทศบาลตําบลหวยเม็ก 
3. เพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเองให

เกิดข้ึนกับบุคลากรของเทศบาลตําบลหวยเม็ก 
4. เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลตําบลหวยเม็ก ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผิลมากท่ีสุด 
5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ินใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

-   ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
-   ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
-   ดานการบริหาร 
-   ดานคุณสมบัติสวนตัว 
-   ดานศีลธรรมคุณธรรม 

การวิเคราะหจุดออน - จุดแข็ง - โอกาส - อุปสรรค ( SWOT ) 
 ในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลหวยเม็ก เพ่ือใหเขาถึงการพัฒนาอยางชัดเจนจึงดําเนินการ
วิเคราะหจุดออน - จุดแข็ง - โอกาส - อุปสรรค ( SWOT ) ดังนี้ 
 จุดออน 
 -  บุคลากรบางสวนขาดความกระตือรือรนท่ีจะเขารับการอบรม / ประชุมภายนอกหนวยงาน 
 จุดแข็ง 
 -  บุคลากรสวนใหญมีความตั้งใจท่ีจะเขารับการอบรม / ประชุมภายนอกหนวยงาน 
 -  ผูบริหาร อปท. มีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ  
 โอกาส 
 -  เทศบาลตําบลหวยเม็ก เปนตําบลตนแบบในดานตาง ๆ หลายเรื่อง ทําใหมักไดรับโอกาสใหเขารวม
กิจกรรมท่ีจัดท้ังภายในและภายนอกตําบล 
 อุปสรรค 
 -  หลักสูตรการฝกอบรมบางหลักสูตรมีคาใชจายสูงและใชเวลาการอบรมจํานวนหลายวัน ทําใหไม
สามารถสงบุคลากรเขารับการอบรมไดครบตามจํานวนท่ีตองการ 
 -  หนวยงานราชการภายนอกลงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทําโครงการในตําบลหวยเม็กอยูเสมอในฐานะตําบลตนแบบ
ทําใหบุคลากรไมมีเวลาไปเขารวมกิจกรรมอบรม/สัมมนา  
วิสัยทัศนดานบุคลากร 
  เทศบาลตําบลหวยเม็ก กําหนดวิสัยทัศนดานบุคลากรขององคกร ดังนี้ 
  “ คนพัฒนา  งานพัฒนา  ทองถ่ินพัฒนา ” 
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ยุทธศาสตรดานบุคลากร 
 เพ่ือความชัดเจนสามารถมองเห็นภาพการพัฒนาบุคลากรไดอยางเปนระบบ เทศบาลตําบลหวยเม็ก 
จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรออกเปน 3  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาขาราชการ  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง 
 1. แนวทางสงเสริมขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง ใหไดรับการอบรม / สัมมนาเสริมสราง
ความรูความสามารถ 
 2.  แนวทางสงเสริมขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง ใหไดรับการพัฒนาสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม 
 3. แนวทางการสอนงานใหกับขาราชการ พนักงานจางท่ีบรรจุใหม 
 4. แนวทางใหคําปรึกษา / แนะนําจากผูบังคับบัญชาสูผูใตบังคับบัญชา 
 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน 
 1. แนวทางสงเสริมขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ินใหไดรับการอบรม / สัมมนาเสริมสราง
ความรูความสามารถ 
 2. แนวทางสงเสริมขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ินใหไดรับการพัฒนาสงเสริมดานคุณธรรม /จริยธรรม 
 3. แนวทางการสอนงานใหกับขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ินท่ีไดรับการเลือกตั้งใหมโดยถายทอด 
จากขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ินท่ีมีประสบการณ 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
 1. แนวทางสงเสริมขาราชการการเมืองฝายบริหารใหไดรับการอบรม / สัมมนาเสริมสรางความรูความสามารถ 
 2. แนวทางสงเสริมขาราชการการเมืองฝายบริหารใหไดรับการพัฒนาสงเสริมดานคุณธรรม /จริยธรรม 
พันธกิจการพัฒนาบุคลากร 
 1. พัฒนาใหบุคลากรทุกภาคสวนไดรับการพัฒนาความรู / ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติหนาท่ี 
 2. พัฒนาใหบุคลากรทุกภาคสวนไดรับการเสริมสรางคุณธรรม / จริยธรรม 
ขอบเขตและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 

วิธีการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลหวยเม็ก 
วิธีการพัฒนาผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบล พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง 

เทศบาลจะเปนหนวยดําเนินการเอง หรืออาจดําเนินการรวมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือสวนราชการหรือ
หนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจําเปนและเหมาะสม ดังนี้ 

1.  การปฐมนิเทศ จะดําเนินการกอนท่ีจะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี เฉพาะพนักงานเทศบาล
และพนกังานจางผูท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการใหม 

2.  การฝกอบรม อาจดําเนินการโดยเทศบาลตําบลหวยเม็ก หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ 
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน     
หรือสวนราชการอ่ืน ตามความจําเปนและเหมาะสม รวมท้ังเทศบาลตําบลหวยเม็ก จะสนับสนุนงบประมาณ 
เพ่ือใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง  

3.  การศึกษาดูงาน อาจดําเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานท่ีอยูในความสนใจและ
เก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลสงเปลือย 

๔.  การสอนงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีสอนงานใหกับผูอยูใตบังคับบัญชากอนมอบหมายงาน 
๕.  การใหคําปรึกษา ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีใหคําปรึกษาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 
๖.  การประชุม จะจัดใหมีการประชุมพนักงานสวนตําบลอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
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๑4. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง 
  

 พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลหวยเม็ก มีหนาท่ี
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
 1. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
 3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 
 4. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
 5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
 6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 7. การมุงผลสัมฤทธิข์องงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
 8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
 9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 
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15. เปรียบเทียบอัตรากําลังระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง 
 

เปรียบเทียบอัตรากําลังระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง 
เทศบาลตําบลหวยเม็ก เทศบาลตําบลคําใหญ 

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) 
 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
หัวหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
นักจัดการงานท่ัวไป (ชก.) 
นักทรัพยากรบุคคล (วาง) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชก.) 
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ชก.) 
เจาพนักงานธุรการ (ชง.) 
นักปองกันบรรเทาสาธารณภัย (ปก.) 
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง.) 
นักประชาสัมพันธ (ปก.) 
นิติกร (ชก.) 
นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน (ชง.) 
 
 

กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) 
หัวหนาฝายการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
นักวิชาการเงินและบัญชี (วาง) 
นักจัดการงานท่ัวไป (ชก.) 
นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปก.) 
เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ชง.) 
เจาพนักงานพัสดุ (ชง.) 
เจาพนักงานการคลัง (ชง.) 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.) 
พนักงานจางตามภารกิจ 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) 
  
 
 
 
 

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ชก.) 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
หัวหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
หัวหนาฝายแผน (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
หัวหนาปองกันฯ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 
นักจัดการงานท่ัวไป (ชก.) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชก.) 
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ชก.) 
เจาพนักงานทะเบียนและบัตร (ปง.) 
เจาพนักงานธุรการ (ชง.) 
เจาพนักงานธุรการ (ชง.) 
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง.) 
เจาพนักงานเทศกิจ (ปง.) 
 
กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) 
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง 
ระดับตน) 
นักวชิาการคลัง (ชก.) 
นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) 
เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ชง.) 
เจาพนักงานธุรการ (ชง.) 
 



 
เปรียบเทียบอัตรากําลังระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง 

เทศบาลตําบลหวยเม็ก เทศบาลตําบลคําใหญ 
กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
นายชางโยธา (อส.) 
นายชางโยธา (ชง.) 
นายชางไฟฟา (วาง) 
พนักงานจางตามภารกิจ 
ชางกําเนิดไฟฟา (ทักษะ) 
พนักงานขับรถยนต (คุณวุฒิ) 
 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม           
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน) 
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก.) 
เจาพนักงานธุรการ (ชง.) 
เจาพนักงานธุรการ (ปง.) 
พนักงานจางตามภารกิจ 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) 
 

กองการศึกษา 
ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา    
ระดับตน) 
นักสันทนาการ (ชก.) 
นักวชิาการศึกษา (ปก.) 
เจาพนักงานธุรการ (ชง.) 
ครู คศ.1 (งบเงินอุดหนุน) 
ครู คศ.2 (งบเงินอุดหนุน) 
พนักงานจางตามภารกิจ 
ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) (งบเงินอุดหนุน) 
 

กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
นายชางโยธา (อส.) 
นายชางไฟฟา (ชง.) 
เจาพนักงานธุรการ (วาง) 
 
 
 

 
กองสาธารณสุข 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข 
ระดับตน) (วาง) 
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารการศึกษา      
ระดับตน) (วาง) 
นักวิชาการสุขาภิบาล (ชก.) 
เจาพนักงานธุรการ (วาง) 
 
 
กองการศึกษา 
ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา      
ระดับตน) 
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา      
ระดับตน) 
นักจัดการงานท่ัวไป (ปก.) 
เจาพนักงานธุรการ (ปง.) 
ครู (วาง) 
ครู  
พนักงานจางตามภารกิจ 
ผูดูแลเด็ก (งบทองถ่ิน) 
พนักงานจางท่ัวไป 
ผูดูแลเด็ก (งบทองถ่ิน) 
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