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1.1 หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 53 ลงวันที่ 5 
กรกฎาคม 2560 ได้แจ้งการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 -2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 ให้
แล้วเสร็จก่อนแผนอัตราก าลัง 3 ปี ฉบับเดิมจะครบก าหนด 

1.2 หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 58 ลงวันที่ 11 
กรกฎาคม 2560 ได้แจ้งการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 -2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หัวข้อ 7.4 “การประมาณการค่าจ้างลูกจ้างประจ า ให้ค านวณตามอัตราเงินเดือนของผู้
ครองต าแหน่ง โดยใช้ข้อมูลบัญชีอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจ า ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)” 
            1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21  สิงหาคม 2557 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558  และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2559 

1.4 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา 
ต าแหน่ง ลงวันที่  22 พฤศจิกายน 2544 ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.จังหวัด )           
ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลว่าว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนทั้ง
ภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลต าบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาลต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของ
พนักงานเทศบาล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ก.ท.จังหวัด)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.) ก าหนด 
  1.5 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดการก าหนด
ต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยก าหนดแนวทางให้ เทศบาลต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล เพ่ือเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้เทศบาล           
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
  1.6 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 
ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ตามระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ขึ้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับโครงสร้างและขนาดของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าต่อไป 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
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 2.1 เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่ามีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้างที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (กทจ.เชียงใหม่) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.4 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (กทจ.เชียงใหม่) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า  

2.6 เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการ และการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงาน ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.7 เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

2.8 เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
 
 

เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าโดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรี
ต าบลบ้านแม่ข่า เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ และมีบุคลากรเป็นเลขานุการ 
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลต าบล มาตรา 50,51 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 ตลอดจน
กฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
นโยบายผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า  

   3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย 

 

2. วัตถุประสงค ์
 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
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   3.2.1 ส านักปลัดเทศบาล 
   3.2.2 กองคลัง 
   3.2.3 กองช่าง 
   3.2.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   3.2.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  3.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ ซึ่งต าแหน่งและสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
ประกอบด้วย 
  3.3.1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับ กลาง จ านวน 1 อัตรา 
  3.3.2 ส านักปลัดเทศบาล 
   - หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ ต้น  จ านวน 1 อัตรา 
   - หัวหน้าฝุายอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ ต้น จ านวน 1 อัตรา 
   - นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา 
   - เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา 
   - เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับ ช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา 
   - พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง) (ลูกจ้างประจ า) จ านวน 1 อัตรา 
   - เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจ า) จ านวน 1 อัตรา 

3.3.3 กองคลัง 
   - ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ระดับ ต้น  จ านวน 1 อัตรา 
   - นักวิชาการคลัง ระดับ ปฏิบัติการ  จ านวน 1 อัตรา 
   - เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา 
  3.3.4 กองช่าง 
   - ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับ ต้น  จ านวน 1 อัตรา 
   - นายช่างโยธา ระดับ อาวุโส  จ านวน 1 อัตรา 
   - นายช่างโยธา ระดับ ช านาญงาน  จ านวน 1 อัตรา 

- นายช่างโยธา ระดับ ช านาญงาน  จ านวน 1 อัตรา 
   - พนักงานผลิตน้ าประปา (ลูกจ้างประจ า) จ านวน 1 อัตรา 
  3.3.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับ ต้น     
จ านวน 1 อัตรา 

   - หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ต้น  จ านวน 1 อัตรา 
   - พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) (ลูกจ้างประจ า) จ านวน 1 อัตรา 
  3.3.6 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   - ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) ระดับ ต้น  จ านวน 1 อัตรา 
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

- ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
- ครู อันดับ คศ.1 จ านวน 1 อัตรา 
- ครูผู้ช่วย   จ านวน 1 อัตรา 
- ครูผู้ช่วย   จ านวน 1 อัตรา 
- ครูผู้ช่วย   จ านวน 1 อัตรา 
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- ครูผู้ช่วย   จ านวน 1 อัตรา 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
- ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 อัตรา 

  โดยการก าหนดต าแหน่งและสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่าได้ก าหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าในแต่ละด้าน ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
1.การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน   

  2.การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
  3.การสาธารณูปการ   
  4.การควบคุมอาหาร   

5.การจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
6.การจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 

  7.การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา   
  8.การจัดให้มีและบ ารุงการไฟฟูา หรือ แสงสว่างโดยวิธีอ่ืน   
  2.  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  ๑.การจัดการศึกษา   

2.การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส)   
  3.การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ   
  4.การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ีสาธารณะ 
  5.การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

6.การส่งเสริมการกีฬา    
  7.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
  8.การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ    
  9.การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
2.การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล  
4.การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาล  

  5.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
  6.การรักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ  
และ สาธารณสถานอื่น ๆ   
  4.  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้   
  1.บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากิน การประกอบอาชีพ ของราษฎร   
  2.การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน   
  3.การส่งเสริมการท่องเที่ยว   
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 
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  ๑.การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้  ที่ดิน  ทรัพยากร  ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    

2.การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
3.การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
4.การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
5.การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้   
1.การจัดการศึกษา 
2.บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
3.การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
4.การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

          7.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้   

1.สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน หรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  

2.ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
3.การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

 4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น   
 5.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพภาคประชาชน     

8. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสะอาด และการก าจัดสิ่งปฏิกูล  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้      
 1.รักษาความสะอาดของถนน  หรือ ทางเท้าและที่สาธารณะ  รวมทั้งการก าจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   

  2.การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย   
  3.การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
  4.การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
  มีการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นและมีการเปรียบเทียบปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับเวลาที่ใช้เพ่ือ
ประกอบการก าหนดจ านวนข้าราชการที่รับผิดชอบงานนั้น (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก) 

มีการเปรียบเทียบอัตราก าลังของตนเองกับ อปท. ที่อยู่ในกลุ่ม/ขนาดเดียวกัน  (รายละเอียด
ปรากฏตามภาคผนวก ข) 
  3.4 ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ
อ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ ลูกจ้าง
จ้างประจ าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง ตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลบ้านแมข่่า ที่ 210/2560 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 คณะกรรมการฯประกอบด้วย  

1.นายณรงค์   เอกวนาการ นายกเทศมนตรี   ประธานกรรมการ 
  2.นายเชฎฐชัย   ศรีชุชาติ ปลัดเทศบาล   กรรมการ 

  3.นางกิตติกานต์   ใจค า  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กรรมการ 
  4.นางอมรรัตน์     งอนมาก ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 

5.นางอนงลักษณ์   ข่าเหล็ก ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
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6.นางเดือนเพ็ญ ทองธรรมชาติ    หัวหน้าฝุายอ านวยการ/รก.ผอ.กองการศึกษา   กรรมการ  
7.นายจิรศักดิ์ ตันธนะ  นักทรัพยากรบุคคล        กรรมการและเลขานุการ 

  3.5 ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   3.5.1 ส านักปลัดเทศบาล 
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
    - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จ านวน 1 อัตรา 
    - พนักงานวิทยุ   จ านวน 1 อัตรา 
    - พนักงานดับเพลิง  จ านวน 3 อัตรา 
    - คนงานทั่วไป   จ านวน 1 อัตรา 
   3.5.2 กองคลัง 
    - ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา 
    - ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ  จ านวน 1 อัตรา 
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน 2 อัตรา 
   3.5.3 กองช่าง 
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตรา 
    - พนักงานผลิตน้ าประปา   จ านวน 1 อัตรา 
    - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    จ านวน 1 อัตรา 
   3.5.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จ านวน 1 อัตรา 
    - พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ) จ านวน 1 อัตรา 
    - คนงานประจ ารถขยะ   จ านวน 5 อัตรา 
   3.5.5 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตรา 
    โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ข่า   
    - บุคลากรสนับสนุนการสอน  จ านวน 1 อัตรา 
    - ภารโรง     จ านวน 1 อัตรา 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
    - ผู้ดูแลเด็ก    จ านวน  1 อัตรา 
  โดยการก าหนดจ านวนต าแหน่งพนักงานจ้างที่เพ่ิมข้ึน เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าได้เปรียบเทียบ
ปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับเวลาที่ใช้เพื่อประกอบการก าหนดจ านวนพนักงานจ้างที่รับผิดชอบงานนั้น  
  3.6 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ
สี่สิบของงบประมาณรายจ่าย ซึ่งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563
คิดเป็นร้อยละ ดังนี้ 
  ปีงบประมาณ 2561  คิดเป็นร้อยละ 35.68 
  ปีงบประมาณ 2562  คิดเป็นร้อยละ 35.19 
  ปีงบประมาณ 2563  คิดเป็นร้อยละ 34.69 
  3.7 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (รายละเอียดปรากฏตามแผนการพัฒนาบุคลากร) 
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เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลแม่ข่า  
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๕ ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  มีพื้นท่ีการปกครอง ๒.๕๔ ตารางกิโลเมตรหรือ
หมู่บ้านจ านวน ๒ หมู่บ้าน คือหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่  ๕ ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพภูมิ
ประเทศโดยพ้ืนที่เป็นที่ราบมีล าน้ าไหลผ่าน คือ ล าแม่น้ าฝางและล าน้ าแม่ข่าน้อยโดยล าน้ าฝางเป็นแหล่งน้ าที่
ไหลผ่านทางทิศตะวันออกพ้ืนที่เทศบาลและล าน้ าแม่ข่าน้อยไหลผ่านทางทิศตะวันตก ประชากรส่วนใหญ่  
ประกอบอาชีพค้าขายและอาชีพเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ จากสภาพความหนาแน่นของประชากรที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าและความเจริญเติบโตด้านวัตถุ สังคมและเศรษฐกิจค่อนข้างรวดเร็ว  ท าให้มีปัญหา
หลายประการที่ส่งผลให้เทศบาลจะต้องเร่งแก้ไขพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1 ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก  ถนนช ารุดทรุดโทรม  ซอยคับแคบ  สะพานเชื่อมต่อ

ระหว่างสองฝั่งแม่น้ าฝางคับแคบ  รถสวนทางกันไปมาล าบาก ไม่สะดวกในการสัญจรเท่าที่ควร 
1.2 ปัญหาน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน รางระบายน้ าและท่อระบายน้ ามีไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ ท่อ

ระบายน้ าเดิมมีขนาดเล็กมีสิ่งกีดขวางอุดตัน ระบบระบายน้ าและท่อระบายน้ ามีไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
1.3  ปัญหาไฟฟูาการขยายไฟฟูาสาธารณะยังไม่เพียงพอทั่วถึง 
1.4  ปัญหาแหล่งน้ าสะอาดในการอุปโภค – บริโภค  ไม่เพียงพอและท่ัวถึง 

  1.5 ปัญหาถนน  ซอยต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลคับแคบ และ ช ารุด 
1.6 ปัญหาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ าฝาง 

  2.ด้านเศรษฐกิจ  
  ๒.๑  ประชาชนมีรายได้ต่ ากว่าผู้มีอาชีพรับจ้างและอาชีพเกษตรกรรมไม่มีทักษะความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ และ ไม่มีอาชีพเสริม 
  ๒.๒  ขาดเงินทุนหมุนเวียนและสินเชื่อในการด าเนินการลงทุนประชาชนขาดเงินทุนและ
สินเชื่อเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ 
  ๒.๓  ไม่มีตลาดในการจ าหน่ายผลผลิต 
  ๒.๔  ประชาชนมีการรวมกลุ่มในการผลิตสินค้าและบริการไม่เข้มแข็ง  ซึ่งเป็นอุปสรรคในการ
สร้างเครือข่ายภาคชุมชน     

๓.ด้านสังคม 
๓.๑ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน  การมั่วสุมตามแหล่งบันเทิงเริงรมย์  

ในเวลากลางคืนของกลุ่มวัยรุ่น  เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์และเกิดอุบัติเหตุการจราจร 
๓.๒ ปัญหาด้านการศึกษา  ประชาชนบางส่วนไม่เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการศึกษา  

ศาสนาและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม การกีฬาและไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร 
  ๓.๓ ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนบางส่วน  ยังมีสุขภาพอนามัยไม่ดีพอ เนื่องจาก
ปัญหาความยากจนไม่สามารถท่ีจะได้รับสารอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ปัญหาการระบาดของไข้เลือดออก และการ
เกิดโรคติดต่ออ่ืน ๆ หลายชนิด   
  ๓.๔ ปัญหาประชากรแฝงในเทศบาล มีคนต่างด้าวที่อยู่ในลักษณะประชากรแฝงอยู่เป็น
จ านวนมาก โดยเฉพาะสถานบริการ  ร้านอาหาร  โรงงาน  สถานประกอบการต่าง ๆ  ซึ่งชนกลุ่มนี้ได้อาศัย 
ใช้ทรัพยากรร่วมกับประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าด้วย 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
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  ๔.ด้านการเมือง การบริหาร 
  ๔.๑ ประชาชนบางส่วน ไม่ทราบสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายท้องถิ่น  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
  ๔.๒ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  บริการของเทศบาลในเรื่องต่าง ๆ  ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร 
  ๔.๓ ประชาชนบางส่วน  ยังขาดความรู้  ความเข้าใจต่อการบริหารงานของเทศบาลตาม
หลักการกระจายอ านาจ 
  ๔.๔ ประชาชนบางส่วนไม่เห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของเทศบาล 
  ๕.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๑ ปัญหาการพังทลายของตลิ่งล าน้ าฝาง 
  ๕.๒ ปัญหาน้ าเน่าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
  ๕.๓ ปัญหาการบุกรุกล าเหมืองสาธารณะ  มีการบุกรุกเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยและค้าขายล า
เหมืองต้นเขิน คับแคบและบางช่วงมีการเททิ้งขยะลงล าน้ าเป็นเหตุให้ล าเหมืองสกปรก มีการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อและเกิดปัญหาน้ าท่วมตามมาในฤดูฝน 
  ๖. ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
  จากการประชาคมระดับชุมชน  ท าให้ทราบถึงข้อมูลซึ่งเป็นความต้องการส าคัญของประชาชน
หลายด้านด้วยกันซึ่งได้แก่ 
  ๖.๑ ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   - ต้องการให้มีการสร้างและปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน  ให้ได้มาตรฐาน 
   - ควรมีการจัดวางผังเมือง 
   - สร้างทางระบายน้ าอย่างพอเพียงและทั่วถึง 
   - ควรมีการขยายติดตั้งไฟทางในถนนสายหลัก ถนนสายรองของทุกหมู่บ้านให้ทั่วถึง 
  ๖.๒  ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
   - ส่งเสริมกลุ่มสตรีแม่บ้าน / กลุ่มผู้สนใจอาชีพ พร้อมทั้งงบประมาณสมทบกองทุน
พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน   
   - ต้องการอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
   - ต้องการให้แก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน 
   - ควรมีการส่งเสริมให้ไปศึกษาดูงาน  เพ่ือที่ประชาชนจะได้น ามาเป็นอาชีพต่อไป 
  ๖.๓  ความต้องการด้านสังคม 
   - ควรมีลานกีฬาประจ าชุมชน 
   - ต้องการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  ศูนย์การเรียนเด็กอนุบาล 
   - จัดสวัสดิการสังคมเพ่ือผู้สูงอายุ  และ ผู้ด้อยโอกาส 
   - ควรมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือกลุ่มสหกรณ์ในชุมชน 
   - ส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  และกิจกรรมส าคัญต่าง ๆ  
   - การรณรงค์ปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและโรคติดต่ออ่ืน ๆ  
   - การส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 
   - จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เช่น ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน และ ห้องสมุดประชาชน   
  6.๔  ความต้องการด้านการเมือง – การบริหาร   
   - สนับสนุน  ส่งเสริมการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตย   
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย 
   - จัดอบรม  สัมมนา  แกนน าหมู่บ้าน  ผู้น าชุมชน   
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  ๖.๕  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   - ให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล 
   - ก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียรวม 
    - ก่อสร้างพนังก้ันตลิ่งล าน้ าฝาง 
   - ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะภายในเขตเทศบาล  เพื่อแก้ไขปัญหาล าเหมืองตื้นเขิน 
และปัญหาน้ าท่วมขัง 

 
 

๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
1.การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน   

  2.การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
  3.การสาธารณูปการ   
  4.การควบคุมอาหาร   

5.การจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
6.การจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 

  7.การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา   
  8.การจัดให้มีและบ ารุงการไฟฟูา หรือ แสงสว่างโดยวิธีอ่ืน   
  ๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  ๑.การจัดการศึกษา   

7.การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส)   
  8.การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ   
  4.การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ีสาธารณะ 
  5.การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

6.การส่งเสริมการกีฬา    
  7.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
  8.การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ    
  9.การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่        
เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
2.การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล 
4.การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาล  

  5.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
  6.การรักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ  
และ สาธารณสถานอื่น ๆ   
 
 
 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
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  ๕.4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้   
 

  1.บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากิน การประกอบอาชีพ ของราษฎร   
  2.การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน   
  3.การส่งเสริมการท่องเที่ยว   
  ๕.5 ด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  ๑.การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้  ที่ดิน  ทรัพยากร  ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    

2.การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
3.การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
4.การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
5.การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  
๕.6 ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่

เกี่ยวข้องดังนี้   
1.การจัดการศึกษา 
2.บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
3.การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
4.การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
๕.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้   
1.สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  สนับสนุน 

หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
2.ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
3.การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

 4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น   
 5.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพภาคประชาชน     

๕.8 ด้านการรักษาความสะอาด และการก าจัดสิ่งปฏิกูล  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้      
 1.รักษาความสะอาดของถนน  หรือ ทางเท้าและท่ีสาธารณะ  รวมทั้งการก าจัด  

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
  2.การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย   
  3.การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
  4.การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ   
                 
 

             
ภารกิจหลัก 
1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2.ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
3.รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4.ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
5.ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าจะด าเนินการ 
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6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และ  ผู้พิการ 
8.บ ารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9.ภารกิจอ่ืนตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล   
ภารกิจรอง 
1.ให้มีน้ าสะอาด หรือ การประปา 
2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
3.ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ และ ท่าข้าม 
4.ให้มีสุสาน และ ฌาปณสถาน 
5.บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
6.ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
7.ให้มีและบ ารุงการไฟฟูา หรือ แสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
8.ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
9.เทศพาณิชย์   

 
  
  จากสภาพปัญหาพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าจึงได้วิเคราะห์
สภาพปัญหาศักยภาพขององค์กร (ตามภาคผนวก จ) เพ่ือที่จะเป็นแนวทางการก าหนดต าแหน่งบุคลากรให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ ดังนี้  

เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนราชการ ได้แก่  
1) ส านักปลัดเทศบาล  
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

         ทั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการ จ านวนทั้งสิ้น 23 อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน 4 อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ จ านวน 8 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ 
จ านวน 15 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา รวมก าหนดต าแหน่งเกีย่วกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 52 อัตรา 
แต่เนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่ามีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจ านวนมากและจ านวน
บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่  โดยเป็นครูผู้ช่วย จ านวน 3 อัตรา เพ่ือรองรับ
ปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ข่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
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จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่เทศบาล  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย คล่องตัว เกิดประโยชน์แก่ราชการและประชาชน โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
  8.1 โครงสร้าง   
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑.1  งานธุรการ 
  - งานสารบรรณของเทศบาล 
  - งานดูแลรักษาและอ านวยความสะดวก 
  - งานสาธารณกุศลของเทศบาล 
  - งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล  
คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล 
  - งานการตรวจสอบเอกสารทางราชการ 
  - งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
  - งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล 
  - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
  - งานการควบคุมจัดท าทะเบียนพัสดุ 
  - งานจัดท าฎีกา ขออนุมัติของส านักปลัด 
  - งานประชาสัมพันธ์ 
  - งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกองใด 
1.๒  งานการเจ้าหน้าที่ 
  - งานบริหารงานบุคคลของข้าราชการลูกจ้าง 
ประจ าและพนักงานจ้างเทศบาล 
  - งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ 
  - งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  
และการคัดเลือก 
  - งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะ
บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
  - งานปรับปรุง ประสิทธิภาพ ในการบริหารงาน 
บุคคล 
  - งานให้ความช่วยเหลือกองราชการอื่นตามที่ได้รับ 
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑.1  งานธุรการ 
  - งานสารบรรณของเทศบาล 
  - งานดูแลรักษาและอ านวยความสะดวก 
  - งานสาธารณกุศลของเทศบาล 
  - งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล  
คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล 
  - งานการตรวจสอบเอกสารทางราชการ 
  - งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
  - งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล 
  - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
  - งานการควบคุมจัดท าทะเบียนพัสดุ 
  - งานจัดท าฎีกา ขออนุมัติของส านักปลัด 
  - งานประชาสัมพันธ์ 
  - งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกองใด 
1.๒  งานการเจ้าหน้าที ่
  - งานบริหารงานบุคคลของข้าราชการลูกจ้าง 
ประจ าและพนักงานจ้างเทศบาล 
  - งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ 
  - งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  
และการคัดเลือก 
  - งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะ
บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
  - งานปรับปรุง ประสิทธิภาพ ในการบริหารงาน 
บุคคล 
  - งานให้ความช่วยเหลือกองราชการอื่นตามที่ได้รับ 
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

   - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.3 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว    
     ประชาชน 
   - งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 
   - งานจัดเตรียมและสนับสนุนข้อมูลการเลือกตั้ง 
และด าเนินการเลือกตั้งประเภทต่างๆ 
   - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - งานรักษาความลอดภัยของสถานที่ราชการ 
   - งานปูองกันและระงับอัคคีภัย  สาธารณภัย 
   - งานวิ เคราะห์และสรุปรายงาน เสนอแนะ 
รวมทั้งด าเนินการด้านกฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ 
   - งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม
และอ านวยความสะดวกในการปูองกันบรรเทา
และระงับสาธารณภัยต่างๆ 
   - งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
   - งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
   - งานการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยฝุายพลเรือน 
   - งานให้ความช่วยเหลือกองราชการอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
   - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.5 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    - งานรวบรวมวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูล
สถิติที่จ าเป็นมาใช้ในการวางแผนและการประเมิน
ตามแผนทุ ก ร ะดั บประสานแผน พัฒนากั บ
หน่วยงานอื่น 
    - งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบพิจารณา 
วางแผนเทศบาล และหน่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องงานวิเคราะห์เจริญเติบโตของประชากรใน
เขตเทศบาลและความพอเ พียงของบริการ
สาธารณูปโภค 
    - งานวิ เคราะห์  และคาดคะเนรายได้และ
รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต 
    - งานจัดท าแผนเทศบาล 3 ปี 
    - งานวิเคราะห์ ความเหมาะสมของโครงการ       
เพ่ือสนองหน่วยงานหรือองค์องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

   - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.3 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว    
     ประชาชน 
   - งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 
   - งานจัดเตรียมและสนับสนุนข้อมูลการเลือกตั้ง 
และด าเนินการเลือกตั้งประเภทต่างๆ 
   - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - งานรักษาความลอดภัยของสถานที่ราชการ 
   - งานปูองกันและระงับอัคคีภัย  สาธารณภัย 
   - งานวิ เคราะห์และสรุปรายงานเสนอแนะ 
รวมทั้ งด าเนินการด้านกฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ 
   - งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม
และอ านวยความสะดวกในการปูองกันบรรเทา
และระงับสาธารณภัยต่างๆ 
   - งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
   - งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
   - งานการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยฝุายพลเรือน 
   - งานให้ความช่วยเหลือกองราชการอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
   - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.5 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    - งานรวบรวมวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูล
สถิติ 
ที่จ าเป็นมาใช้ในการวางแผนและการประเมินตาม
แผนทุกระดับประสานแผนพัฒนากับหน่วยงานอื่น 
    - งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบพิจารณา 
วางแผนเทศบาล และหน่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องงานวิเคราะห์เจริญเติบโตของประชากรใน
เขตเทศบาลและความพอเ พียงของบริการ
สาธารณูปโภค 
    - งานวิ เคราะห์  และคาดคะเนรายได้และ
รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต 
    - งานจัดท าแผนเทศบาล 3 ปี 
    - งานวิเคราะห์ ความเหมาะสมของโครงการ       
เพ่ือสนองหน่วยงานหรือองค์องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

      - งานติดต่อประสานงานวางแผนพัฒนาการ
ปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน 
- งานจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายและ 
ภารกิจขององค์กร 
     - งานรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ 
ส าคัญและโครงการเงินอุดหนุน 
     - งานติดตามและประเมินผลโครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาลประจ าปีและตามโครงการที่
ส าคัญต่างๆ 
     - งานรวบรวมโครงการจากเงิน อุดหนุน
หน่วยงานอ่ืน ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล 
     - งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
เทศบาลของงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม 
     - งานกิจการสภา 
     - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.6 งานนิติการ 
    - งานด้านนิติการ 
    - งานทางกฎหมาย การพิจารณาวินิจฉัยข้อ 
กฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งที่เก่ียวข้อง 
    - งานจัดท านิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและ 
พยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย 
    - งานสอบสวน งานวินัยพนักงานเทศบาลและ 
การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ 
    - งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระท าที่ 
ละเมิดเทศบัญญัติ 
    - งานร้องทุกข์ วินิจฉัยข้อกฎหมาย ระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง 
   - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.7 งานพัฒนาชุมชน 

     - งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  
   - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้  

     - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ    
  เพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐานไปสู่ชุมชน 
   - งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด่านต่างๆ 
ให้แก่ชุมชน 
   - การด าเนินงานพัฒนาชุมชมทางเศรษฐกิจ  

 - งานติดต่อประสานงานวางแผนพัฒนาการปฏิบัติ
ตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน    
 - งานจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายและ
ภารกิจขององค์กร 
     - งานรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายที่
ส าคัญและโครงการเงินอุดหนุน 
     - งานติดตามและประเมินผลโครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาลประจ าปีและตามโครงการที่
ส าคัญต่างๆ 
     - งานรวบรวมโครงการจากเงิน อุดหนุน
หน่วยงานอ่ืน ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล 
     - งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
เทศบาลของงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม 
     - งานกิจการสภา 
     - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
1.6 งานนิติการ 
    - งานด้านนิติการ 
    - งานทางกฎหมาย การพิจารณาวินิจฉัยข้อ 
กฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งที่เก่ียวข้อง 
    - งานจัดท านิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและ 
พยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย 
    - งานสอบสวน งานวินัยพนักงานเทศบาลและ 
การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ 
    - งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระท าที่ 
ละเมิดเทศบัญญัติ 
    - งานร้องทุกข์ วินิจฉัยข้อกฎหมาย ระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง 
   - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.7 งานพัฒนาชุมชน 

     - งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  
   - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้  

     - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ    
  เพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐานไปสู่ชุมชน 
   - งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด่านต่างๆ 
ให้แก่ชุมชน 
   - การด าเนินงานพัฒนาชุมชมทางเศรษฐกิจ  
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

   สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและ
สุขาภิบาล 
 - งานพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรใน
ชุมชน เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มผู้น าชุมชน 
    - งานเผยแพร่กระบวนการประชาธิปไตย 
    - งานพัฒนาโครงสร้างองค์กรชุมชน งาน
ปรับปรุงชุมชนอัด งานวิเคราะห์ และวิจัยศึกษา
ปัญหาของชุมชน 
   - งานฝึกอบรมอาชีพตลอดจนจัดอบรมทัศน
ศึกษาดูงาน 
   - งานแก้ไขปัญหาความยากจน 
   - งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   - งานสังคมสงเคราะห์ 
   - งานสวัสดิการสังคม 
   - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
   - งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
2.กองคลัง 
2.1 งานธุรการ 
   - งานสารบรรณของกองคลัง 
   - งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่อง 
 สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความ   
 สะดวกในด้านต่างๆ 
   - งานตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสาร
ส าคัญของทางราชการ 
   - งานจัดท าค าสั่ง และประกาศของกองคลัง 
   - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
   - งานสวัสดิการของกอง 
   - งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะน า 
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   - บันทึกข้อมูลด้านการเงินการคลังทุกประเภท  
โปรแกรมระบบดิจิตอล 
   - การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวางฎีกาของกองคลัง 
   - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.2 งานการเงินและบัญชี 
   - งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
   - งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณ 
   รายจ่าย  
   - งานจัดท าบัญชี  และทะเบียนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องทุกประเภท 

   สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและ
สุขาภิบาล 
 - งานพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรใน
ชุมชน เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มผู้น าชุมชน 
    - งานเผยแพร่กระบวนการประชาธิปไตย 
    - งานพัฒนาโครงสร้างองค์กรชุมชน งาน
ปรับปรุงชุมชนอัด งานวิเคราะห์ และวิจัยศึกษา
ปัญหาของชุมชน 
   - งานฝึกอบรมอาชีพตลอดจนจัดอบรมทัศน
ศึกษาดูงาน 
   - งานแก้ไขปัญหาความยากจน 
   - งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   - งานสังคมสงเคราะห์ 
   - งานสวัสดิการสังคม 
   - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
   - งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
2.กองคลัง 
2.1 งานธุรการ 
   - งานสารบรรณของกองคลัง 
   - งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่อง 
 สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความ   
 สะดวกในด้านต่างๆ 
   - งานตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสาร
ส าคัญของทางราชการ 
   - งานจัดท าค าสั่ง และประกาศของกองคลัง 
   - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
   - งานสวัสดิการของกอง 
   - งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะน า 
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   - บันทึกข้อมูลด้านการเงินการคลังทุกประเภท  
โปรแกรมระบบดิจิตอล 
   - การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวางฎีกาของกองคลัง 
   - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.2 งานการเงินและบัญชี 
   - งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
   - งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณ 
   รายจ่าย  
   - งานจัดท าบัญชี  และทะเบียนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องทุกประเภท 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 

  - จัดท างบทดลอง  และปิดบัญชีประจ าเดือน  
   - จัดท ารายงานประจ าวัน  ประจ าเดือน  
   ประจ าปี และรายงานอ่ืน ๆ  
   - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  
2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   - การจัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างทุก 
ประเภท 
   - งานการซ่อมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
   - งานจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ  ตลอดจนการ 
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   - งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บ 
รักษาพัสดุ 
   - งานการจ าหน่ายพัสดุ 
   - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.4 งานผลประโยชน์ 
   - งานจัดท าประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการ 
ทรัพย์สินเพื่อช าระภาษี 
   - งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ 
 เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนช าระ   
 ภาษี  
   - งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการ 
 ทรัพย์สิน หรือแนบค าร้องของผู้เสียภาษี    
 ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืนๆ 
   - งานพิจารณาการประเมินและก าหนดค่าภาษี  
 ค่าธรรมเนียม 
   - งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี 
 และงานจัดเก็บและรับช าระรายได้ 
   - งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน  
ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีปูาย ในทะเบียนคุมผู้ 
ช าระภาษี(ผ.ท.5)  
  - งานการน าส่งเงินประจ าวัน 
  - งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินต่างๆ     
 แบบพิมพ์ต่าง  ๆ    
  - งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสีย     
ภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน 
   - งานพัฒนารายได้และงานเร่งรัดรายได้ 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.5 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   - งานออกส ารวจ ตรวจสอบ คัดลอกข้อมูล  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
  - จัดท างบทดลอง  และปิดบัญชีประจ าเดือน  
   - จัดท ารายงานประจ าวัน  ประจ าเดือน  
   ประจ าปี และรายงานอ่ืน ๆ  
   - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  
2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   - การจัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างทุก 
ประเภท 
   - งานการซ่อมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
   - งานจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ  ตลอดจนการ 
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   - งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บ 
รักษาพัสดุ 
   - งานการจ าหน่ายพัสดุ 
   - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.4 งานผลประโยชน์ 
   - งานจัดท าประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการ 
ทรัพย์สินเพื่อช าระภาษี 
   - งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ 
 เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนช าระ   
 ภาษี  
   - งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการ 
 ทรัพย์สิน หรือแนบค าร้องของผู้เสียภาษี    
 ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืนๆ 
   - งานพิจารณาการประเมินและก าหนดค่าภาษี  
 ค่าธรรมเนียม 
   - งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี 
 และงานจัดเก็บและรับช าระรายได้ 
   - งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน  
ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีปูาย ในทะเบียนคุมผู้ 
ช าระภาษี(ผ.ท.5)  
  - งานการน าส่งเงินประจ าวัน 
  - งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินต่างๆ     
 แบบพิมพ์ต่าง  ๆ    
  - งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสีย     
ภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน 
   - งานพัฒนารายได้และงานเร่งรัดรายได้ 
  - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.5 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   - งานออกส ารวจ ตรวจสอบ คัดลอกข้อมูล  

หมายเหตุ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 

ภาคสนามข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   - งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผท.1,2,4,5,.....) 

   - งานบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบดิจิตอล  
  Ltax และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   - การจัดท ารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน
ของงานแผนที่ภาษีและงานบริการข้อมูล 
   - งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สิน
ของงานแผนที่ภาษีและเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ 
   - งานการจัดท าทะเบียนคุมและเก็บรักษา  การ 
เบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ(ผ.ท.1,2,3,4.....) 
   - งานการจัดท ารายงานประจ าเดือน 
   - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. กองช่าง  
3.1 งานธุรการ 
   - งานสารบรรณของกองช่าง 
   - งานดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและ   
อ านวยความสะดวกด้านกองช่าง 
    - งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร 
ส าคัญของทางราชการ  
    - งานจัดท าค าสั่งและประกาศ 
    - ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
    - เสนอฎีกาของกองช่าง 
    - งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนกองช่าง 
    - งานควบคุมดูแลทะเบียนทรัพย์สินพัสดุของ
กอง 
    - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3.2 งานวิศวกรรม 
    - ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
    - งานวางโครงการและการก่อสร้าง 
    - งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับ
งานทางวิศวกรรม 
    - งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูก  
 สร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม 
    - งานศึกษาวิเคราะห์  ส ารวจข้อมูล งาน 
 ออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
    - งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
    - งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
    - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
ภาคสนามข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   - งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผท.1,2,4,5,.....) 

   - งานบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบดิจิตอล  
  Ltax และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   - การจัดท ารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน
ของงานแผนที่ภาษีและงานบริการข้อมูล 
   - งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สิน
ของงานแผนที่ภาษีและเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ 
   - งานการจัดท าทะเบียนคุมและเก็บรักษา  การ 
เบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ(ผ.ท.1,2,3,4.....) 
   - งานการจัดท ารายงานประจ าเดือน 
   - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. กองช่าง  
3.1 งานธุรการ 
   - งานสารบรรณของกองช่าง 
   - งานดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและ   
อ านวยความสะดวกด้านกองช่าง 
    - งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร 
ส าคัญของทางราชการ  
    - งานจัดท าค าสั่งและประกาศ 
    - ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
    - เสนอฎีกาของกองช่าง 
    - งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนกองช่าง 
    - งานควบคุมดูแลทะเบียนทรัพย์สินพัสดุของ
กอง 
    - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3.2 งานวิศวกรรม 
    - ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
    - งานวางโครงการและการก่อสร้าง 
    - งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับ
งานทางวิศวกรรม 
    - งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูก  
 สร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม 
    - งานศึกษาวิเคราะห์  ส ารวจข้อมูล งาน 
 ออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
    - งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
    - งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
    - งานอ่ืนที่เกีย่วข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

หมายเหตุ 
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   3.3 งานสาธารณูปโภค 
    - งานดา้นการก่อสร้างอาคาร  ถนน  สะพาน  
 ทางเท้าและสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ 
 - งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
    - งานงบประมาณ งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
เกี่ยวกับพัสดุและ อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า  
    - งานแก้ไขและปูองกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
    - งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบ
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
    - งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา 
    - งานไฟฟูา 
    - งานสวนสาธารณะ 
    - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.4 งานการประปา 
    - งานธุรการเกี่ยวกับงานกิจการประปา 
    - งานจัดท าระบบบัญชีกิจการประปา 
    - ง า น เ ก็ บ เ งิ น  ส่ ง เ งิ น  ค่ า น้ า ป ร ะ ป า / 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับกิจการประปา 
    - งานพัสดุเกี่ยวกับประปา 
    - งานผลิตน้ าประปา  
    - งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
    - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
4.1 งานธุรการ 
    - งานสารบรรณ 
    - งานดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและ
อ านวยความสะดวก 
    - งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร
ส าคัญของทางราชการ 
    - งานจัดท าค าสั่งและประกาศ 
    - งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน 
    - งานด้านประชาสัมพันธ์และอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
    - งานพัสดุของกองสาธารณสุขฯ   
    - งานงบประมาณ งานวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน   
งบประมาณของกอง ทุกประเภท 
    - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

   3.3 งานสาธารณูปโภค 
    - งานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน  สะพาน  
 ทางเท้าและสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ 
 - งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
    - งานงบประมาณ งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
เกี่ยวกับพัสดุและ อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า  
    - งานแก้ไขและปูองกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
    - งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบ
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
    - งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา 
    - งานไฟฟูา 
    - งานสวนสาธารณะ 
    - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.4 งานการประปา 
    - งานธุรการเกี่ยวกับงานกิจการประปา 
    - งานจัดท าระบบบัญชีกิจการประปา 
    - ง า น เ ก็ บ เ งิ น  ส่ ง เ งิ น  ค่ า น้ า ป ร ะ ป า / 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับกิจการประปา 
    - งานพัสดุเกี่ยวกับประปา 
    - งานผลิตน้ าประปา  
    - งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
    - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
4.1 งานธุรการ 
    - งานสารบรรณ 
    - งานดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและ
อ านวยความสะดวก 
    - งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร
ส าคัญของทางราชการ 
    - งานจัดท าค าสั่งและประกาศ 
    - งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน 
    - งานด้านประชาสัมพันธ์และอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
    - งานพัสดุของกองสาธารณสุขฯ   
    - งานงบประมาณ งานวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน   
งบประมาณของกอง ทุกประเภท 
    - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 

4.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 - ง านควบคุ มด้ า นสุ ข าภิ บ าลและอนามั ย
สิ่งแวดล้อม 
    - งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
    - งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ 
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
    - งานปูองกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและ
มลภาวะ 
    - งานสุขาภิบาลโรงงาน 
    - งานฌาปนกิจ 
    - ง านการจั ดท าแผนพัฒนาท้ องถิ่ นด้ าน
สิ่งแวดล้อม 
    - งานการส่งเสริม  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
    - การคุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
    - ติดตาม  ตรวจสอบ  และเฝูาระวังสิ่งแวดล้อม 
    - ง าน อ่ื นๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งห รื อ ต ามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
4.3 งานส่งเสริมสุขภาพ 
    - งานสนับสนุนสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานของ
ชุมชน 
    - งานบริการสาธารณสุข 
    - งานส่งเสริมสุขภาพ 
    - งานระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
    - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.4 งานรักษาความสะอาด 
    - งานรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน 
และท่ีสาธารณะ 
     - งานรักษาความสะอาดของอาคาร ตลาด     
ก าแพง และที่สาธารณะดูแลการวางวัตถุใดๆบน
ถนนและการติดตั้งแขวนสิ่งใดๆในที่สาธารณะ 
    - งานดูแลอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนริม 
  ถนน  ซึ่งมีสภาพช ารุดทรุดโทรม  หรืออยู่ใน 
  สภาพทีน่่ารังเกียจและไม่อาจแก้ไขได้ 
    - งานรักษาความสะอาดสถานที่ฌาปนสถาน   
 ตลอดจนอาคารเอนกประสงค์ และบริเวณรอบๆ         
 ฌาปนสถานก่อนวันฌาปนกิจ 
     - งานก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
   4.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 - ง านควบคุ มด้ า นสุ ข าภิ บ าลและอนามั ย
สิ่งแวดล้อม 
    - งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
    - งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ 
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
    - งานปูองกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและ
มลภาวะ 
    - งานสุขาภิบาลโรงงาน 
    - งานฌาปนกิจ 
    - ง านการจั ดท าแผนพัฒนาท้ องถิ่ นด้ าน
สิ่งแวดล้อม 
    - งานการส่งเสริม  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
    - การคุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
    - ติดตาม  ตรวจสอบ  และเฝูาระวังสิ่งแวดล้อม 
    - ง าน อ่ื นๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งห รื อ ต ามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
4.3 งานส่งเสริมสุขภาพ 
    - งานสนับสนุนสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานของ
ชุมชน 
    - งานบริการสาธารณสุข 
    - งานส่งเสริมสุขภาพ 
    - งานระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
    - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.4 งานรักษาความสะอาด 
    - งานรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน 
และท่ีสาธารณะ 
     - งานรักษาความสะอาดของอาคาร ตลาด     
ก าแพง และที่สาธารณะดูแลการวางวัตถุใดๆ บน
ถนนและการติดตั้งแขวนสิ่งใดๆในที่สาธารณะ 
    - งานดูแลอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนริม 
  ถนน  ซึ่งมีสภาพช ารุดทรุดโทรม  หรืออยู่ใน 
  สภาพที่น่ารังเกียจและไม่อาจแก้ไขได้ 
    - งานรักษาความสะอาดสถานที่ฌาปนสถาน   
 ตลอดจนอาคารเอนกประสงค์ และบริเวณรอบๆ         
 ฌาปนสถานก่อนวันฌาปนกิจ 
     - งานก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
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   - งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.5 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
    - งานการให้ความรู้สุขศึกษา 
    - งานควบคุมปูองกันโรคติดต่อ 
    - งานควบคุมเม่ือเกิดการระบาดของโรค 
    - งานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ปูองกนัและควบคุมโรค 
    - งานการรายงานผล/สถานการณ์การระบาด
ของโรค 
   - งานปูองกันการติดยาและสารเสพติด 
   - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
5 กองการศึกษา 
5.1 งานธุรการ 
    - งานสารบรรณ 
    - งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับ 
เอกสารส าคัญของทางราชการ 
   - งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของ 
 หน่วยงานต่างๆ  ที่ขอความร่วมมือ 
    - งานรวบรวมข้อมูลและการจัดท าแผนงานกอง 
การศึกษา 
    - งานบริการด้านวิชาการอ่ืนๆ  
    - งานจัดท าค าสั่งและประกาศ 
    - งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน 
    - งานด้านประชาสัมพันธ์และอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
    - งานงบประมาณ 
    - งานสวัสดิการของพนักงานเทศบาล บุคลการ 
ทางการศึกษา 
     - งานกีฬาและนันทนาการ    
     - งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น    
     - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
5.2 งานพัฒนาการศึกษา 
     - งานส่งเสริมการศึกษา 
     - งานส ารวจความต้องการและปัญหาทางการ
ศึกษา 
    - งานจัดเก็บและวิ เคราะห์ข้อมูลสถิติทาง
การศึกษา 
    - งานประสานงานการด าเนินงานด้านวิชาการ
กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

- งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.5 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
    - งานการให้ความรู้สุขศึกษา 
    - งานควบคุมปูองกันโรคติดต่อ 
    - งานควบคุมเม่ือเกิดการระบาดของโรค 
    - งานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ปูองกันและควบคุมโรค 
    - งานการรายงานผล/สถานการณ์การระบาด
ของโรค 
   - งานปูองกันการติดยาและสารเสพติด 
   - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.6 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
   - งานบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
   - งานจัดท าข้อมูลและแผนด าเนินงานที่เกี่ยวกับ
ปัญหาสาธารณสุข 
    - งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน รายงานการ
รับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุน  
   - งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
5 กองการศึกษา 
5.1 งานธุรการ 
    - งานสารบรรณ 
    - งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับ 
เอกสารส าคัญของทางราชการ 
   - งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของ 
 หน่วยงานต่างๆ  ที่ขอความร่วมมือ 
    - งานรวบรวมข้อมูลและการจัดท าแผนงานกอง 
การศึกษา 
    - งานบริการด้านวิชาการอ่ืนๆ  
    - งานจัดท าค าสั่งและประกาศ 
    - งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน 
    - งานด้านประชาสัมพันธ์และอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
    - งานงบประมาณ 
    - งานสวัสดิการของพนักงานเทศบาล บุคลการ 
ทางการศึกษา 
     - งานกฬีาและนันทนาการ    
     - งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น    
     - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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   โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
 - งาน ควบคุม ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล   
ต าบลบ้านแม่ข่า 
   - งานดูแล อบรม สั่งสอน เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
   - งานดูแลรักษาอาคารสถานที่และพัสดุ อุปกรณ์
ต่าง ๆ  ในศูนย์เด็กเล็กฯ 
    - งานดูแล รักษา ความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภาย ในศูนย์เด็กเล็กฯ 
    - งานพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน  
    - งานพัฒนาระบบการเรียน การอยู่อาศัย และ 
สิ่งแวดล้อมภายในศูนย์เด็กเล็กฯ ให้สะอาด น่าอยู่
ปลอดภัย ให้เหมาะสมส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 
   - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
5.3 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
     - งานส ารวจข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน 
    - งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน 
    - งานเกี่ยวกับโครงการ 
    - งานเกี่ยวกับการรักษาศิลปวัฒนธรรม    
และขนบธรรมเนียมประเพณี 
    - งานเกี่ยวกับการจัดนันทนาการของเด็ก 
และเยาวชน 
    - งานส่งเสริมการศึกษาระบบนอกโรงเรียน 
    - งานเกี่ยวกับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
    - งานอ่ืนทีเ่กี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
   - ตรวจสอบบัญชีทะ เบี ยนและ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
   - ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
   - ตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท 
   - ตรวจสอบภาษีท้ังภายนอกและภายใน 
   - ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน  การ
บัญชี การจดัเก็บรายได ้
   - ตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา 
   - ตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล 
   - ตรวจสอบการท าประโยชน์ทรัพย์สินของ
เทศบาล 
   - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 5.2 งานพัฒนาการศึกษา 
     - งานส่งเสริมการศึกษา 
     - งานส ารวจความต้องการและปัญหาทางการ
ศึกษา 
    - งานจัดเก็บและวิ เคราะห์ข้อมูลสถิติทาง
การศึกษา 
    - งานประสานงานการด าเนินงานด้านวิชาการ
กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
    - งาน ควบคุม ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล   
ต าบลบ้านแม่ข่า/โรงเรียนอนุบาลฯ 
   - งานดูแล อบรม สั่งสอน เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
   - งานดูแลรักษาอาคารสถานที่และพัสดุ อุปกรณ์
ต่าง ๆ  ในศูนย์เด็กเล็กฯ/โรงเรียนอนุบาลฯ 
    - งานดูแล รักษา ความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภาย ในศูนย์เด็กเล็กฯ/โรงเรียน
อนุบาลฯ 
    - งานพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน  
    - งานพัฒนาระบบการเรียน การอยู่อาศัย และ 
  สิ่ งแวดล้อมภายในศูนย์ เด็กเล็กฯ/โรงเรียน
อนุบาลฯ ให้สะอาด น่าอยู่ปลอดภัย ให้เหมาะสม
ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 
   - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
5.3 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    - งานส ารวจข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน 
    - งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน 
    - งานเกี่ยวกับโครงการ 
    - งานเกี่ยวกับการรักษาศิลปวัฒนธรรม    
และขนบธรรมเนียมประเพณี 
    - งานเกี่ยวกับการจัดนันทนาการของเด็ก 
และเยาวชน 
    - งานส่งเสริมการศึกษาระบบนอกโรงเรียน 
    - งานเกี่ยวกับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
    - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
   - ตรวจสอบบัญชีทะ เบี ยนและ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
   - ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
   - ตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท 
   - ตรวจสอบภาษีท้ังภายนอกและภายใน 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
    - ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การ

บัญชี การจัดเก็บรายได้ 
   - ตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา 
   - ตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล 
   - ตรวจสอบการท าประโยชน์ทรัพย์สินของ
เทศบาล 
   - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
ระดับ บริหาร

ระดับกลาง 
อ านวยการ
ระดับต้น 

ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญ
งาน 

ปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

ครูผู้ช่วย คศ.
1 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 7 2 1 4 1 1 5 1 4 23 2 

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ต้น) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
1. งานธุรการ 
2. งานการเจ้าหน้าที ่
3. งานทะเบียนราษฎรและบัตร  

ประจ าตัวประชาชน 
4. งานปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
5. งานวิเคราะหน์โยบายและแผน 
6. งานนิติการ 
7. งานพฒันาชุมชน 

 

1.งานธุรการ 
2.งานพัฒนาการศึกษา 
3.งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
1. งานธุรการ 
2. งานสุขาภิบาลและอนามัย

สิ่งแวดล้อม 
3. งานส่งเสริมสุขภาพ 
4. งานรักษาความสะอาด 
5. งานปูองกันและควบคุม

โรคติดต่อ 
6. งานกองทนุหลักประกัน

สุขภาพ 

1. งานธุรการ 
2. งานวิศวกรรม 
3. งานสาธารณูปโภค 
4. งานการประปา 
 

1. งานธุรการ 
2. งานการเงนิและบัญช ี
3. งานพสัดุและทรัพย์สนิ 
4. งานผลประโยชน ์
5. งานแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 
 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง 
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 โครงสร้างส านักปลัดเทศบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อ านวยการ ระดับต้น ปฏิบัติการ ช านาญงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 
จ านวน 2 1 2 2 6 1 

   งานธุรการ  
 
 

 งานการเจ้าหน้าที่ 
 

งานพัฒนาชุมชน 
 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

 

 

    

    งานนิติการ 
 

 

 

งานทะเบียนราษฎร 
และบัตรประจ าตัว
ประชาชน 
  

 

งานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
( นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )  

- เจ้าพนักงานธุรการ 
  ช านาญงาน 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
- คนงานทั่วไป 
 

- นักทรัพยากร             
บุคคลปฏิบัติการ 
 
 

- เจ้าพนักงานทะเบียน 
  ช านาญงาน 
   
 

- พนักงานขับรถยนต์      
  (รถดับเพลิง) (ลูกจ้างประจ า) 
- พนักงานวิทยุ 
- พนักงานดับเพลิง (3) 
 

- เจ้าพนักงานธุรการ 
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 

หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
( นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )  
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  โครงสร้างกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อ านวยการ ระดับต้น ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 
จ านวน 1 1 1 - 4 - 

 

 
 

   งานธุรการ  
 
 

 งานการเงินและบัญชี 
 

งานผลประโยชน์ 
 

 

    

งานแผนที่ภาษแีละ 
ทะเบียนทรัพย์สิน 

 

 

 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )  

- เจ้าพนักงานพัสดุ        
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
- ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
 

- ผู้ช่วยนักวิชาการ    
  จัดเก็บรายได้ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ   
  รายได ้(2) 
 

- นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
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   โครงสร้างกองช่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อ านวยการ ระดับต้น อาวุโส ช านาญงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 
จ านวน 1 1 2 1 3 - 

 

 

 
 

   งานธุรการ  
 
 

 งานวิศวกรรม 
 

งานการประปา 
 

 

    

งานสาธารณูปโภค 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
( นักบริหารงานช่าง ระดับต้น )  

- นายช่างโยธาช านาญงาน 
- พนักงานขับเครื่องจักรกล 
  ขนาดเบา 

- พนักงานผลิตน้ าประปา 
  (ลูกจ้างประจ า) 
- พนักงานผลิตน้ าประปา 
  (ภารกิจ) 
 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

-นายช่างโยธาอาวุโส 
- นายช่างโยธาช านาญงาน 
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                                                           โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อ านวยการ ระดับต้น ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 
จ านวน 2 - - 1 7 - 

 

 
 

   งานธุรการ  
 
 

งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

งานรักษาความสะอาด 
 

 

    

งานปูองกันและควบคุม 
โรคติดต่อ 

 

 

 

งานส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
( นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น )  

- พนักงานขับรถยนต์   
   (บรรทุกขยะ) (ลูกจ้างประจ า)   
- คนงานประจ ารถขยะ (5) 
- พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ) 
  (ภารกิจ) 

  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
 

หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
( นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น 

)  
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งานกองทุนหลักประกัน                  
         สุขภาพ 
 
 



  
 
 

                                                           โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อ านวยการ ระดับต้น ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 
จ านวน 1 - - - 1 - 

 

 
 

 
 
 
 

   งานธุรการ  
 
 

งานพัฒนาการศึกษา 
 

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
( นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น )  

 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

-36- 



  
 
 
                                                           โครงสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ข่า 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการ
สถานศึกษา 

ครู (คศ.1) ครูผู้ช่วย พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 

จ านวน 1 1 4 1 1 
 
 
 
 
 

   งานธุรการ  
 
 

งานพัฒนาการศึกษา 
 

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

- ครู 
- ผู้ช่วยครู (4) 
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ผู้อ านวยสถานศึกษา 
 

- บุคลากรสนับสนุนการสอน 
- ภารโรง 
 



  
 
 
                                                       โครงสรา้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
 
 

 

 

 

 
 

ระดับ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู (คศ.1) ครูผู้ช่วย พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 
จ านวน - - 1 1 - 

   งานธุรการ  
 
 

งานพัฒนาการศึกษา 
 

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

- ครผูู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) 
- ผู้ดูแลเด็ก 
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แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  ท าให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาของเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่า ดังนี้   
  ๑2.๑ เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าพึงจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะ
ยาว มองการพัฒนาในทางบวกมิใช่เป็นการสูญเสียเพิ่มต้นทุนของเทศบาล   
  ๑2.๒ การพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลถือเป็นนโยบายว่าการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลทุกคน  ของผู้บริหารทุกระดับในเทศบาลต าบลบ้านแม่
ข่า ให้พนักงานเทศบาลทุกคนสร้างแผนการพัฒนาตนเองขึ้น 
  ๑2.๓ การพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลท าได้หลายรูปแบบ  ในทุกที่ทุก
เวลา มิใช่แต่รอโอกาสรับการอบรม   
  ๑2.๔  การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างของเทศบาลในแนวทาง
ที่สนองเปูาหมายกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า  และตอบสนองความต้องการของพนักงาน
และลูกจ้างของเทศบาล   ตอบรับกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน  ทันโลกทันเหตุกาล 

 ๑2.๕ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเข้ากับการพัฒนาเพ่ือความรวดเร็วถูกต้อง
และประหยัด เช่นระบบ  Internet   
  ๑2.๖ การพัฒนาพึงท าทั้งแนวทางของการพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลให้เข้มแข็ง
แล้ว เป็นตัวคูณขยายผล  ( inside – out   approach )  มากกว่าที่จะน า หรือเชื่อใจคนนอก( out  - in 
approach )  แต่เพียงล าพัง  ที่อาจสร้างความไม่คุ้มค่าและแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุด  บางทีเรียกหา   “ faith and 
fund ”   

 ๑2.๗  ก าหนดทีม “ think – tank ” เพ่ือศึกษาแนวคิดการบริหารเพ่ือการพัฒนาของ
ตะวันตก  อาทิ การบริหารที่ค านึงถึงคุณค่า  หรือ ค่านิยมการบริหารที่อิงสมรรถนะ  การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  
การบริหารองค์ความรู้    องค์กรแห่งการเรียนรู้   สรุปเป็นประเด็นที่เข้าใจง่ายแล้วเผยแพร่ในเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่า 

 ๑2.๘  การพัฒนาที่ถูกทางต้องเริ่มจากการพัฒนาจิตและวิญญาณของคน  ให้คิดเป็นท าชอบ 
คนเก่งแต่ฉ้อฉลเห็นแก่ตัวล้วนเกิดจากความบกพร่องที่มุ่งพัฒนาแต่สมอง 
  ๑2.๙  เน้นการประเมินการเรียนรู้ของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเป็นระยะ  ว่ามีผลต่อ
การปรับปรุงงานและการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ  มากน้อยเพียงใด  คุ้มค่าหรือไม่ 
  ๑2.๑๐ สนับสนุนบรรยากาศการเจรจาพาทีการคิดใคร่ครวญหลังการปฏิบัติระหว่างสมาชิก 
( after action review ) เพ่ือท าให้ได้ตามสิ่งที่พูดและสัญญากับประชาคมโดยเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า  จะใช้
แนวทางรูปแบบการประกันคุณภาพพนักงาน  ซึ่งมี  ๔  องค์ประกอบ คือ   

(๑) การพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล 
(๒) การประเมินคุณภาพพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลจากผลปฏิบัติงาน 
(๓) ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
(๔) การตอบแทนและยกย่อง 

ระบบการประกันคุณภาพจะต้องอาศัยการจัดการให้  ๔  องค์ประกอบนี้ ประสานงานกัน
อย่างเป็นระบบวงจร 

 

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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๑2.๑๑ การพัฒนาข้าราชการ จะต้องถือว่าอาชีพของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล
จะต้องได้รับการพัฒนาเป็นระยะ ๆ  ตลอดช่วงอายุของการท างาน   การพัฒนาอาจจะกระท าได้หลายวิธี  เช่น  
การศึกษาด้วยตนเองการฝึกหัดกับ  ผู้เชี่ยวชาญ  การเข้ารับการฝึกอบรม  ความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน  
หรือ การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  ดังนั้นการพัฒนาจะต้องมีค่าใช้จ่าย  แม้การศึกษาด้วยตนเองก็ต้องเสียค่า
ต าราและอุปกรณ์  หรือ สิ่งต่าง ๆ  ดังนั้น  รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณในอัตราเฉลี่ยร้อยละ  ๕  - ๑๐  ของ 
งบเงินเดือนตลอดปีเป็นค่าการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ซึ่งอาจจัดสรรเป็น  “ คูปองพัฒนาพนักงานเทศบาล ”  

 อนึ่ง  ในการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลไม่มีความจ าเป็นต้องตั้งหน่วยงาน
พัฒนา  แต่ควรกระจายการพัฒนาไปตามหน่วยงานต่าง ๆ  และใช้การจัดจ้างเอกชน  สถาบันการศึกษาและ
สมาคม / มูลนิธิช่วยพัฒนาพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตามความเหมาะสม 

๑2.๑๒  การประเมินคุณภาพข้าราชการจากผลงานจะเป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบการ
ประกันคุณภาพพนักงานและลูกจ้างเทศบาลในการประเมินคุณภาพจะต้องอาศัยคณะกรรมการซึ่งมี
บุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ  ไม่ควรจัดการประเมินคุณภาพพนักงานและลูกจ้างเทศบาลโดยการทดสอบ
ความสามารถเพราะอาจจะไม่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานจริง 

 ๑2.๑๓  ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่จะต้องเป็นไปตามผลการประเมินคุณภาพ  ถ้าผล
การประเมินผลงานแสดงถึงคุณภาพท่ีดีของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลก็ควรพิจารณาเพ่ิมหน้าที่ หรือ 
ปรับต าแหน่งให้สูงขึ้นถ้าผลการประเมินไม่เป็นที่น่าพอใจ   ควรแนะน าให้กลับไปพัฒนาใหม่และยังไม่ปรับ
ต าแหน่งหน้าที่   หากไม่สามารถพัฒนาได้ก็ควรแนะน าให้ย้ายไปท าหน้าที่ที่ถนัดกว่า  หรือ ชักชวนให้เลือกการ
เกษียณก่อนอายุ  เป็นต้น 

 ๑2.๑๔  การตอบแทนและยกย่องเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
พนักงานและลูกจ้างเทศบาลที่มีคุณภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่ดี  ท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม  การตอบ
แทนควรเป็นการปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนให้สมกับคุณภาพและผลงาน  การยกย่องให้รางวัลเกียรติยศ 
และการเชิดชูเกียรติเพ่ือให้เป็นแบบอย่างของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลที่ดีมีคุณภาพและมีผลงาน  ก็จะช่วย
สร้างขวัญก าลัง  และความเชื่อมั่นในอาชีพ  ระบบการตอบแทนและยกย่องจะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่น่าเชื่อถือ 
และเป็นที่ยอมรับของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลและสังคม   และเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า  ยังใช้แนวทางอ่ืน 
ๆ  เพ่ือการพัฒนาพนักงานและลูกจ้างเทศบาลอีก  ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ให้มีการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะทัศนคติที่
ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 

2.ให้มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่
ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาทและหน้าที่ของราชการ
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่
ดี  ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 

3.ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะทัศนคติที่ดี  
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 

4.ให้มีการพัฒนาพนักงานเทศบาล  โดยการให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศและการให้ไป
ศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือ ปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ  การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
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ประมวลคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนี้จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 

  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

        2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล   
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตลาดใหญ่ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    3.ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจ แก่ผู้รับบริการ  
และประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

       4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจ    
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน 
และต่อสังคมตามล าดับ 

5. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น   
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13.ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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                                ประกาศเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 
                   ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕60 
                       *********************************** 
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้  จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  ๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

 ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล 
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน 
และต่อสังคม ตามล าดับ 

 ๕. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาดเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

  ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

 “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงาน
จ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
  ข้อ  ๒  ให้ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

ส่วนที่  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการ ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
 

  ข้อ ๓  ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 
  (๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                    (๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
                     (๓) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 

 (๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  (๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  (7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   (๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  (๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ส่วนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

  ข้อ ๔  ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
  ข้อ ๕  ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 ข้อ  ๖  ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 ข้อ ๗  ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
  ข้อ ๘  ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
  ข้อ ๙ ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

 ข้อ ๑๐ ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย    
มีอัธยาศัย 
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  ข้อ ๑๑  ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ 
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
  ข้อ ๑๒ ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
  ข้อ ๑๓  ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ 
ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

 ข้อ ๑๔  ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
ร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

ส่วนที่ ๓ 
จรรยาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

 

 ข้อ ๑๕ ข้าราชการของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องใช้วิชาชีพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในกรณีที่วิชาชีพใด มีจรรยาวิชาชีพ
ก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

 ข้อ ๑๖ ให้ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า  มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (1) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
  (2)  สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้  เ พ่ือรายงานผลให้
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่าหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการ
ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่าหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 
  (3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่า นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่าหรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่าหรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
  (3) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้ง 
หรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย 
หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว 
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  (4) ท าหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
  (5) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
หรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด 

 ข้อ ๑๗ ให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่าแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือควบคุม
ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 
  (๑) ปลัดเทศบาลที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
  (2) กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งบริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
  (3) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการในเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าที่ได้รับ 
เลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่านั้น จ านวนสองคน 
  (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้กรรมการตาม (๑) - (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้
เหลือสองคน 

 ให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจ
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
  กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
  ข้อ ๑๘  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองท้องถิ่น 

 (๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณี
ที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝุาฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
  (๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรม มอบหมายมีอ านาจหน้าที่ 
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่อง
ที่สอบสวน 
  (๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมือ่ได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน 
ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
  (๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือ
มีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชา
ใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
                    (๘)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
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ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

  ข้อ ๑๙  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุการณ์ว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้นายกเทศมนตรีบ้านแม่ข่าเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
  ข้อ ๒๐ การด าเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

 ข้อ  ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝุาฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับ
ต าแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝุาฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

 ข้อ ๒๒ หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙  สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็น
การฝุาฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙  
สั่งลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ  ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินทางวินัย 

 ข้อ ๒๓ การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ ๑๙  ข้อ ๒๐ 
และข้อ  ๒๒  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ  ๒๒  ให้ด าเนินการตามนั้น เว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 

  ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน 
หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๒๖ เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งการลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว
ให้เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

 ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
  ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
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บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ ๒๙  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕60 
                                                           
 

          

               (นายณรงค์  เอกวนาการ) 
          นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
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  ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ภาคผนวก ก 
สถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการและการเปรียบเทียบปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับ

เวลาที่ใช้เพ่ือประกอบการก าหนดจ านวนข้าราชการที่รับผิดชอบงานนั้น 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพ่ือประกอบการก าหนดจ านวนข้าราชการและพนักงานจ้าง  

ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2561-2563) 
ส านักปลัดเทศบาล 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ

ชิ้นงาน 
(นาที) 

ปริมาณ
งาน 

(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด
ต่อป ี

(ปีงบฯ 60) 

     1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

 
19 
20 
21 

 
22 
23 
24 
25 
26 

การปฏิบัติงานด้านงานธุรการ 
การปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ 
การปฏิบัติงานด้านงานบุคคล 
การปฏิบัติงานด้านงานนิติการ 
การปฏิบัติงานด้านงานรักษาความสงบเรียบร้อย 
การปฏิบัติงานด้านงานงานนโยบายและแผน 
การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 
การปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ 
การปฏิบัติงานด้านงานทะเบียน 
การปฏิบัติงานด้านงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาชุมชน 
การปฏิบัติงานด้านงานรวบรวมสถิติ 
งานก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน 
งานควบคุมภายใน 
งานสอบสวนเปรียบเทียบการกระท าที่ละเมิด 
การติดต่อประสานงาน 
งานสภา การประชุมสภา 
การติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ที่รับผิดชอบ 
งานข้อมูลข่าวสาร งานวิชาการ 
การฝึกอบรม งานโครงการ 
งานพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา
แนะน าระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
งานประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง 
การพิจารณาอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 
การควบคุมดูแล ตรวจสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพิจารณางบประมาณ 
งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

10 
30 
30 
60 
30 
60 
30 
30 
30 
60 
30 
60 

180 
360 
120 
30 

360 
10 

 
30 

360 
240 

 
180 
360 
120 
480 
60 

2,500 
270 
230 
75 
12 
80 

120 
420 
300 
320 
270 
12 
12 
1 
1 

375 
12 
12 

 
75 
6 

24 
 

20 
8 

12 
1 

145 

25,000 
8,100 
6,900 
4,500 
360 

4,800 
3,600 

12,600 
9,000 

19,200 
8,100 
720 

2,160 
360 
120 

11,250 
4,320 
120 

 
2,250 
2,160 
5,760 

 
3,600 
2,880 
1,440 
480 

8,700 



 

 

กองคลัง 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ

ชิ้นงาน 
(นาที) 

ปริมาณ
งาน 

(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด
ต่อป ี

(ปีงบฯ 60) 

งานผลประโยชน์    
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 
7. 
8. 
9. 

งานจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
งานจัดเก็บภาษีปูาย 
งานจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 
งานจัดเก็บค่าค าขออนุญาตจ าหน่วยสินค้าในที่สาธารณะ 
งานทะเบียนพาณิชย์ 
งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 

5 
5 
5 

10 
20 

 
10 
30 
10 
5 

470 
815 
705 

1,800 
2,320 

 
50 

810 
200 

2,910 

2,350 
4,075 
3,525 

18,000 
46,400 

 
500 

24,300 
2,000 

14,550 
งานพัสดุและทรัพย์สิน    

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

งานการจัดหา  จัดซื้อ   
งานการเบิกจ่าย   
งานการเก็บรักษา  การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา   
งานการจ าหน่วยพัสดุที่ช ารุด  การท าบัญชี   
การท าสัญญา  การต่ออายุสัญญา  และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ
หรือสัญญาจ้าง 
งานอ่ืนๆ 

30 
10 
30 
60 
50 
30 

1,200 
100 
500 
15 

1,200 
200 

36,000 
1,000 

15,000 
900 

60,000 
6,000 

งานการเงินและบัญชี    

1. 
2. 
3. 
4. 

งานการเงิน 
งานงบประมาณ 
ควบคุมการบัญชีทั่วไป 
งานอ่ืนๆ 

15 
30 
90 
30 

1,500 
10 

150 
200 

22,500 
300 

13,500 
6,000 

งานธุรการ    
1. 
2. 
3. 
 

4. 

การร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ 
การลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสาร 
การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการ
ประชุม 
งานอ่ืนๆ 

10 
20 
60 

 
20 

250 
150 
15 

 
100 

2,500 
3,000 
900 

 
2,000 

งานแผนที่ภาษี 
1. 

 

2. 

งานออกการจัดเก็บข้อมลูเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตเทศบาล จดัเก็บขอ้มูล
รายได้ ภาษี อากร  
งานปรับข้อมูลในทะเบยีนทรัพย์สนิและเอกสารที่เกีย่วข้อง  

15 
 

20 

150 
 

200 

2,250 
 

4000 



 

 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อ
ชิ้นงาน 
(นาที) 

ปริมาณ
งาน 

(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด
ต่อป ี

(ปีงบฯ 60) 

3. 
4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
8. 
9. 

งานบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบดิจิตอล Ltax และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
การจัดท ารายงานเสนองานทะเบยีนทรัพย์สินของงานแผนที่ภาษีและงาน
บริการข้อมลู 
งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินของงานแผนที่ภาษีและเอกสาร 
ข้อมูลต่าง ๆ 
งานการจัดท าทะเบียนคุมและเก็บรักษา  การเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง 
ๆ (ผ.ท.1,2,3,4…..) 
งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
งานการจัดท ารายงานประจ าเดือน 
 

งานอ่ืนๆ 

15 
15 

 

15 
 

15 
 

20 
15 
30 

150 
200 

 

200 
 

200 
 

100 
200 
100 

2,250 
3,000 

 

3,000 
 

3,000 
 

2,000 
3,000 
3,000 

กองช่าง 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ

ชิ้นงาน 
(นาที) 

ปริมาณ
งาน 

(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด
ต่อป ี

(ปีงบฯ 60) 

1 
2 
3 
4 
5 
 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

การส ารวจข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ/ก่อสร้าง 
การตรวจสอบดูแลการควบคุมงานก่อสร้าง 
การตรวจสอบดูแลรับเรื่องการยื่นค าร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
การตรวจสอบดูแลการตรวจทานแบบ 
การตรวจสถานที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
และดูแลการจัดท าเอกสารเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต 
การตรวจสอบการปฏิบัติงานออกแบบก่อสร้างประมาณการงานโยธา 
การตรวจสอบการปฏิบัติงานไฟฟูาสาธารณะ 
การตรวจสอบการปฏิบัติงานระบายน้ า 
การตรวจสอบการปฏิบัติงานส ารวจและแผนที่ 
การตรวจสอบการปฏิบัติงานผังเมือง 
การให้ค าปรึกษาแนะน า/ตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
การตรวจสอบดูแลปฏิบัติงานบ ารุงรักษาด้านงานโยธา 
การตรวจสอบดูแลปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน 
ควบคุมตรวจสอบดูแลปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.น้ ามันเชื้อเพลิง 
ตรวจสอบข้อร้องเรียน 
ควบคุมตรวจสอบดูแลงานบริการประชาชน 
ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 
การพิจารณางบประมาณของส่วนงาน 
งานประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

180 
360 
20 
60 

180 
 

360 
60 
60 

120 
60 

120 
360 
60 
60 
60 

180 
60 

360 
180 
180 

52 
52 

104 
104 
104 

 
60 
52 
52 
12 
12 
52 
52 
12 
12 
52 
52 
12 
1 

24 
30 

9,360 
18,720 
2,080 
6,240 

18,720 
 

21,600 
3,120 
3,120 
1,440 
720 

6,240 
18,720 

720 
720 

3,120 
9,360 
720 
360 

4,320 
5,400 



 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ

ชิ้นงาน 
(นาที) 

ปริมาณ
งาน 

(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด
ต่อป ี

(ปีงบฯ 60) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอบการจัดการด้านต่างๆ 
- งานธุรการ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานควบคุมการประกอบการค้าตามเทศบัญญัติ 
- งานงบประมาณสาธารณสุข 
- งานควบคุมโรค/ปูองกันโรคติดต่อ 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
- งานพัสดุ 
- งานปูองกันควบคุมการแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ 
งานก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน 
งานระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
งานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
งานการจัดการสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
งานเกี่ยวกับการเงินของส่วนราชการ 
งานประชุมคณะกรรมการต่างๆตามท่ีได้รับแต่งตั้ง 
งานรับรองคณะศึกษาดูงาน 
งานติดต่อประสานงาน 
งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

   
10 
15 
30 
30 
20 
30 

180 
60 
30 
60 
30 
60 
60 

180 
240 
180 
180 
120 
15 

240 

200 
100 
70 
20 

100 
80 

300 
300 
15 

200 
80 
10 
50 
3 

40 
50 
40 
10 

150 
120 

2,000 
1,500 
2,100 
600 

2,000 
2,400 

54,000 
18,000 

450 
12,000 
2,400 
600 

3,000 
540 

9,600 
9,000 
7,200 
1,200 
2,250 

28,800 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ

ชิ้นงาน 
(นาที) 

ปริมาณ
งาน 

(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด
ต่อป ี

(ปีงบฯ 60) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

การจัดท าแผนการศึกษา, แผนสามป,ี แผนด าเนินงาน 
การจัดท าแผนปฏิบัติการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดศึกษาในระบบ นอกระบบ  และอัธยาศัย 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
การด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของ
ท้องถิ่น 
 

3,600 
3,600 
240 
360 
180 
360 
360 

 

3 
4 
4 
1 
1 
4 
7 

10,800 
14,400 

960 
360 
180 

1,440 
2,520 

 



 

 

 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ

ชิ้นงาน 
(นาที) 

ปริมาณ
งาน 

(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมด
ต่อป ี

(ปีงบฯ 60) 

8 
 

9 
10 
11 

 
12 
13 
14 

 
 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบและ
อัธยาศัย 
วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน 
การส ารวจข้อมูล, การรวบรวมข้อมูล ด้านการศึกษา ศาสนาฯ 
วิเคราะห์  ประเมินมาตรฐาน การบริหารงานด้านการจัดการศึกษา 
ของอปท. 
ให้ค าปรึกษาแนะแนวในด้านการจัดการศึกษา 
สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา 
การสรุปรายงานผลการด าเนินการทางการศึกษาเพ่ือประกอบการ 
พิจารณาก าหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัด
การศึกษา 
เสนอแนะและวางแผนการด าเนินการจัดการศึกษา 
การประสานงานติดต่อหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ 
ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งานพัสดุส่วนงานและสถานศึกษา 
งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
งานสภาวัฒนธรรมต าบล 
งานสภาเด็กและเยาวชน 
งานการเงินและบัญชีสถานศึกษา 
การพิจารณาจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณของส่วนงาน 
งานประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง 
การปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

360 
 

720 
360 
180 

 
60 

360 
360 

 
 

720 
30 
10 

360 
30 
60 

360 
360 
60 

720 
180 
60 

6 
 

1 
1 
1 
 

12 
1 
1 
 
 

1 
230 
230 
50 

230 
52 
12 
12 

250 
1 

24 
230 

2,160 
 

720 
360 
180 

 
720 
360 
360 

 
 

720 
6,900 
2,300 

18,000 
6,900 
3,120 
4,320 
4,320 

15,000 
720 

4,320 
13,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ล าดับ ชื่อ อปท. 

    จ านวนบุคลากรในสังกัด (คน) ที่มีคนครอง   

ขนาด จ านวน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
รวม

ทั้งสิ้น งบประมาณรายจ่าย 

อปท. 
ส่วน

ราชการ พนง.เทศบาล 
ขรก.ครู / 
บุคลากร รวม ประจ า ภารกิจ ทั่วไป รวม (คน) 

ประจ าปี งปม.  
พ.ศ. 2557 

    
 

ทางการศึกษา               
1 เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า กลาง 6 18 5 23 4 24 1 24 52 27,500,000 
2 เทศบาลต าบลเวียงฝาง กลาง 6 40 10 50 13 3 59 62 125 58,963,080 
3 เทศบาลต าบลหนองบัว กลาง 6 30 13 43 1 10 23 33 77 45,000,000 
4 เทศบาลต าบลแม่อาย กลาง 5 29 12 41 9 21 41 62 112 54,904,000 
5 เทศบาลต าบลไชยปราการ กลาง 6 42 17 59 7 49 77 126 192 80,345,000 
6 เทศบาลต าบลหางดง กลาง 6 18 15 33 7 28 41 69 109 55,145,000 
7 เทศบาลต าบลสันผักหวาน กลาง 4 23 1 24 1 12 16 28 53 55,000,000 
8 เทศบาลต าบลหนองควาย กลาง 4 24 3 27 1 10 25 35 63 50,483,800 
9 เทศบาลต าบลหนองตองพัฒนา กลาง 5 30 5 35 6 9 38 47 88 43,120,800 

10 เทศบาลต าบลบ้านแหวน กลาง 5 21 4 25 2 18 12 30 57 37,510,000 
11 เทศบาลต าบลหารแก้ว กลาง 4 16 0 16 2 15 3 18 36 27,840,000 
12 เทศบาลต าบลน้ าแพร่พัฒนา กลาง 4 15 1 16 0 10 6 16 32 26,000,000 
13 เทศบาลต าบลบ้านปง เล็ก 4 14 2 16 0 12 1 13 29 25,000,000 
14 เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง เล็ก 4 14 0 14 1 6 2 8 23 24,358,000 
15 เทศบาลต าบลหนองแก๋ว เล็ก 4 14 1 15 1 6 2 8 24 22,500,000 

ภาคผนวก ข การเปรียบเทียบอัตราก าลังของตนเองกับ อปท. ทีอ่ยู่ในกลุ่ม/ขนาดเดียวกัน 
 

        จากการเปรียบเทียบโครงสร้างแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลแม่ข่ากับเทศบาลอ่ืน ซึ่งเป็นเทศบาลต าบลขนาดกลางและเทศบาลขนากเล็ก มีแนวโน้มของการใช้
อัตราก าลังของแต่ละส่วนราชการในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งมากน้อยที่ต่างกันขึ้นอยู่กับภารกิจ อ านาจหน้าที่ และภาร
ค่าใช้จ่าย งบประมาณของแต่ละท้องถิ่นเอง 
 
 
 



 

 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
เรื่อง  ให้ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 

*************************************************************** 
  ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง ได้จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561-2563 เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด นั้น 
  บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29พฤศจิกายน 2545 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 14 และข้อ 18  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ข้อ 7,ข้อ 12,ข้อ 13,ข้อ 
14 และข้อ 15 และมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 
10/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 จึงประกาศใช้แผนอัตราแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)  
ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 
 

 
 

                  (นายณรงค์  เอกวนาการ) 
   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 

 
 


