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๑ 

๑. หลักการและเหตุผล 

  ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา
ตําแหนง และมาตรฐานของตําแหนง  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๔  ขอ  ๕  กําหนดให  คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลวาจะมีตําแหนงใด  ระดับใด อยูในสวนราชการใด  
จํานวนเทาใด  ใหคํานึงถึงภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ  ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพ  
ของงาน  ปริมาณ ตลอดจนภาระคาใชจายของเทศบาล ท่ีจะตองจายในดานบุคคล  โดยใหเทศบาลจัดทําแผน
อัตรากําลังของพนักงานเทศบาล  หรือลูกจางเทศบาล  เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนง โดยความเห็นชอบ    
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีท่ีคณะกรรมการกลาง
เทศบาล (ก.ท.) กําหนด 
  ๑.๒  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  
๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔  และในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๔๕  เม่ือวันท่ี ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๔๕  ไดมีมติ
เห็นชอบประกาศกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล  และกําหนดใหจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพ่ือเปน
กรอบในการกําหนดตําแหนง  และการใชตําแหนงพนักงานเทศบาล  โดยใหเสนอให ก.ท.จ.พิจารณาใหความ
เห็นชอบ  โดยใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจของ
เทศบาล  วิเคราะหความตองการของกําลังคน  วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน  จัดทํากรอบอัตรากําลัง
และกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลตามแผนอัตรากําลัง 
  ๑.๓  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ไดกําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติท่ีไดกําหนดไวตาม
มาตรฐานท่ัวไปตามขอ  ๑.๑  และตามประกาศกําหนดตามขอ  ๑.๒  ซ่ึงคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.) ไดใหความเห็นชอบแลวในการประชุมคณะกรรมการ ก.ท.  ครั้งท่ี  ๙/๒๕๔๕   เม่ือวันท่ี  ๒๐  กันยายน   
๒๕๔๕   และผูวาราชการจังหวัดนครพนม  ประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม         
(ก.ท.จ.นครพนม)  ไดลงนามเม่ือวันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๑ .๔  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม (ก .ท .จ .นครพนม )           
เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๕๘  ขอ ๓  
ไดแกไขขอ  ๑๒  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ โดยกําหนดตําแหนง
พนักงานเทศบาล  ใหมี  ๔ ประเภท  ไดแก  ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน  ตําแหนงประเภทอํานวยการ
ทองถ่ิน  ตําแหนงประเภทวิชา  และตําแหนงประเภทท่ัวไป  ประกอบขอ  ๖  ใหเพ่ิมเติมขอความเปนขอ      
๑๓/๒  “พนักงานเทศบาลผูท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด  สายงานเริ่มตนระดับใด  และตําแหนง
ระดับใด  ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลไดกําหนดไวตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง  
ฉบับลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๔”  ใหจัดเขาสูประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงตามประกาศนี้...”     
        ๑.๕  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว   เทศบาลตําบลทาอุเทน   จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง      
๓  ป  ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖  ข้ึน 
 
 
 
 
 
 



๒ 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑  เพ่ือใหเทศบาลตําบลทาอุเทน   มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ีเหมาะสมไม 
ซํ้าซอน 

๒.๒  เพ่ือใหเทศบาลตําบลทาอุเทน   มีการกําหนดตําแหนง  การจัดอัตรากําลังใหเหมาะสม 
กับอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓)           
พ.ศ. ๒๕๕๒  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
พ.ศ. ๒๕๔๒  และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๒.๓  เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและ 
การใชตําแหนงพนักงานเทศบาลและพนักงานจางวา  ถูกตองเหมาะสมหรือไม 

๒.๔  เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขอเทศบาลตําบล              
ทาอุเทน 

          ๒.๕  เพ่ือใหเทศบาลตําบลทาอุเทน  สามารถวางแผนอัตรากําลัง  ในการบรรจุแตงตั้ง
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลทาอุเทน  เกิดประโยชนตอ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี  มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา  สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

๒.๖  เพ่ือใหเทศบาลตําบลทาอุเทน  สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงาน 
บุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 

            คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลทาอุเทน ซ่ึงมีนายกเทศมนตรีตําบล
ทาอุเทนเปนประธาน  ปลัดเทศบาล  หัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการ เปนกรรมการ  หัวหนาสวนราชการ
ท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ และ นักทรัพยากรบุคคล เปนเลขานุการ   
เห็นสมควรใหมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓ ป  (รอบปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)   โดยมีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ  ดังตอไปนี้  

            ๓.๑  วิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาอุเทน                     
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมาย
อ่ืน ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด  นโยบาย
ของรัฐบาล  นโยบายผูบริหาร  และสภาพปญหาของเทศบาลตําบลทาอุเทน  เพ่ือใหการดําเนินการของ
เทศบาลตําบลทาอุเทน  บรรลุผลตามพันธกิจท่ีตั้งไว  จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง  ตามหนวยงานตางๆ         
ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ  โดยไดพิจารณาวา  งานในปจจุบันท่ีเทศบาลตําบลทาอุเทน
ดําเนินการอยูนั้น  ครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไม  อยางไร  หากงานท่ีทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจ
ในอนาคตก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานใน
ปจจุบันบางสวนไมตองการดําเนินการแลว  อาจทําใหการจัดสรรอัตรากําลังคนของบางสวนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป  ท้ังนี้  เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต  

๓.๒  กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจ 
ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบใหสามารถแกปญหาของเทศบาลตําบลทาอุเทน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 



๓ 
 

๓.๓  การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน  : Supply  pressure  เทศบาลตําบล               
ทาอุเทน  ไดวิเคราะหคาใชจายดานบุคลการท่ีมีอยูในปจจุบันมาประกอบในการพิจารณา  เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ  จํานวนตําแหนง  
และระดับตําแหนง  ใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ี  ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมท้ัง
สรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตางๆ  โดยในสวนนี้จําคํานึงถึง 
         ๓.๓.๑  เทศบาลตําบลทาอุเทน  มีการกําหนดโครงสรางงานเปนไปตามระดับชั้นงานท่ี
เหมาะสม  คํานึงถึงภาระคาใชจายดานบุคลากรตอการกําหนดระดับชั้นงานในแตละประเภท เพ่ือใหการ
กําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
                            ๓.๓.๒  การจัดสรรประเภทของบุคลการของเทศบาล (พนักงานเทศบาล  พนักงานครู
เทศบาล  และพนักงานจาง)  เทศบาลตําบลทาอุเทน  ไดพิจารณาวาตําแหนงท่ีมีอยูในปจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไม  หรือควรปรับเปลี่ยนอยางไรเพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมาก   โดยภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย ตามมาตรา  ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบคุคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๒ 
                  ๓.๔   การวิเคราะหกระบวนการและเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน  เทศบาลตําบลทาอุเทน           
นําขอมูลเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work  process)  ในอดีต  เพ่ือวิเคราะหปริมาณ  
ตอบุคคลจริงโดยสมมุติฐานท่ีวา  งานใดท่ีตองมีกระบวนการและเวลาท่ีใชมากกกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใช
อัตรากําลังคนมากกวา  อยางไรก็ดีในภาคสวนราชการทองถ่ินนั้นมีลักษณะงาน  เชน  งานกําหนดนโยบาย  
งานมาตรฐาน  งานเทคนิคดานชาง  หรืองานบริการบางประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐาน  ดังนั้น  
การคํานวณเวลาท่ีใชในกรณีของภาคราชการสวนทองถ่ิน  จึงทําไดเปนเพียงขอมูลเปรียบเทียบ (Relative  
Information)  มากกวาจะเปนขอมูลท่ีใชในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังตอหนวยงานจริงเหมือนใน
ภาคเอกชน  นองจากนั้นกอนจะคํานวณเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณ
งานลักษณะงานท่ีปฏิบัติวามีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม  เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวา
งานท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ  หรืองานของหนวยงานอ่ืน  ก็มีความจําเปนตองมา
ใชประกอบการพิจารณาดวย 
  ๓.๕  การวิเคราะหผลงานท่ีผานมาเพ่ือประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนการนํา
ผลลัพธท่ีพึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับกรอบอัตรากําลังท่ีตองใช
สําหรับการสรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย  โดยสมมุติฐานท่ีวา  หากผลงานท่ีผานมาเปรียบเทียบ
กับผลงานในปจจุบันและในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  อาจตองมีการพิจารณาแนวทางในการ
กําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม  เพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของ
สวนราชการและองคกรอยางสูงสุด 
  ๓.๖  การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ  ๓๖๐  องศา  เปนการสอบถามความคิดเห็น
จากผูมีสวนไดสวนเสียหรือนําประเด็นตางๆ  อยางเรื่องการบริหารงาน  งบประมาณ  คน  มาพิจารณาอยาง
นอย  ๓  ประเด็นดังนี้ 
         ๓.๖.๑  เรื่องพ้ืนท่ีและการจัดโครงสรางองคกร  เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและ
การแบงงานในพ้ืนท่ีนั้น  จะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก  เชน  หากกําหนดโครงสรางท่ี
มากเกินไปจะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย  งานธุรการ  สารบรรณและ
บริหารท่ัวไปในสวนราชการนั้น  ซ่ึงอาจมีความจําเปนตองทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละ
สวยราชการนั้นมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
 
 



๔ 
 

         ๓.๖.๒  เรื่องการเกษียณ  เทศบาลตําบลทาอุเทน มีพนักงานเทศบาลท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการในปงบประมาณ ๒๕๖๖  จํานวน  ๑  ราย  ดังนั้น  เทศบาลตําบลทาอุเทนจึงไดเตรียมการเรื่องกรอบ
อัตรากําลังท่ีจะรองรับการเกษียณอายุของขาราชการ  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู  การปรับ
ตําแหนงท่ีเหมาะสมข้ึนทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุราชการ  เปนตน 
         ๓.๖.๓  ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย เปนการสอบถามเจาหนาท่ีภายในสวนราชการ
และผูท่ีมีสวนเก่ียวของในสวนราชการนั้น  ผานการสงแบบสองถามหรือการสัมภาษณซ่ึงมุมมองตางๆ  อาจทํา
ใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  ๓.๗  การพิจารณาเปรียบเทียบกรอบอัตรากําลังขององคกรอ่ืนๆ  กระบวนการนี้เปน
กระบวนการนําขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานท่ีมีลักษณะงานใกลเคียงกัน  เชน  การเปรียบเทียบจํานวน
กรอบอัตรากําลังของงานการเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลทาอุเทนกับเทศบาลตําบลเวินพระบาท  ซ่ึงมีหนาท่ี
ความรับผิดชอบคลายกัน  โดยสมมติฐานท่ีวาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละองคกรในลักษณะงาน
และปริมาณแบบเดียวกันนาจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันได 
  ๓.๘  เทศบาลตําบลทาอุเทนไดจัดทําแผนพัฒนาขาราชการหรือพนักงานเทศบาลทุกคน     
โดยกําหนดใหไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 
  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังเทศบาลตําบลทาอุเทนไมมุงเนนในการปรับ
เพ่ิม  เกลี่ย  หรือลดจํานวนกรอบอัตรากําลังเปนสําคัญ  แตมีจุดมุงเนนเพ่ือใหสวนราชการมีแนวทางในการ
พิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลังท่ีเปนระบบมากข้ึน  นอกจากนี้ยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการมีแนวทางในการ
พิจารณาการกําหนดตําแหนงท่ีเหมาะสม (Right  Jobs) มากกวาการเพ่ิม/ลดจํานวนตําแหนง  เชน             
การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลวพบวาการกําหนดกรอบตําแหนงในประเภทท่ัวไปอาจมีความเหมาะสมนอย
กวาการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน  ท้ังๆ ท่ีใชตนทุนไมแตกตางกันมาก  รวมถึงในการ
พิจารณาท่ีกระบวนการทํางานก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการวิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิง
ปฏบิัติงาน  และสวนราชการอ่ืนก็กําหนดตําแหนงในงานลักษณะนี้เปนตําแหนงประเภทวิชาการ  ถาเกิดกรณี
เชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะกําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะงานนี้เปนตําแหนงประเภทวิชาการ        
โดยไมไดเพ่ิมตําแหนงของสวนราชการเลย  โดยสรุปอาจกลาวไดวา  กรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง 
(Effectiv  Man  Power  Planning  Framework)  นี้จะเปนแนวทางใหสวนราชการสามารถมีขอมูลเชิง
วิเคราะหอยางเพียงพอในการท่ีจะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบอัตรากําลังท่ีเหมาะสม
ตามภารกิจงานของแตละสวนราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะทําใหสวนราชการ  
สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในเรื่องอ่ืนๆ เชน 
  - การใชขอมูลท่ีหลากหลายจะทําใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตองมี
การเกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน   
  -  การจัดทํากระบวนการจริง (Work  process)  จะทําใหไดเวลามาตรฐานท่ีจะสามารถ
นําไปใชวัดประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรไดอยางถูกตอง  รวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถนํา
ผลการจัดทํากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process  Re-
engineer)  อันจะนําไปสูการใชอัตรากําลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  -  การเก็บขอมูลผลงาน  จะทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน  ซ่ึงจะเปน
ประโยชนในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับปรุงยุทธศาสตรในการทํางาน  เพ่ือรองรับภารกิจท่ีจะ
เพ่ิม/ลดลง 
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๔.  สภาพปญหาของพ้ืนท่ีและความตองการของประชาชน 
๔.๑  สภาพปญหา / ความตองการของประชาชน 

        ๔.๑.๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
                         ๑)  ศักยภาพของเทศบาล 

                                      ดานโครงสรางพ้ืนฐานเทศบาลตําบลทาอุเทน  ไดมีนโยบายและแผนงาน/
โครงการท่ีจะพัฒนาใหครอบคลุมทุกดานไมวาจะเปนการพัฒนาแหลงน้ําอุปโภคบริโภค  สาธารณูประการตางๆ 
ในการสงเสริมใหเกิดความเจริญแกทองถ่ิน  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการอยูอาศัยและการประกอบอาชีพ
ใหแกประชาชน  จัดทําถนน คสล,  ถนนลาดยาง  จัดทํารองระบายน้ํา  จัดหาแสงสวางไวตามจุดท่ีสําคัญใน
ชุมชนรวมท้ังขยายเขตไฟฟาใหครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาลตําบลทาอุเทน 

                        เทศบาลตําบลทาอุเทน  มีโครงการ/แผนงานท่ีไดจัดเตรียมไว  ทําให
ภารกิจของเทศบาลมีเพ่ิมมากข้ึน  และความตองการอันเรงดวนของประชาชนท่ียังตองการการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานใหครอบคลุมท่ัวถึงอีกเปนจํานวนมาก  ในแผนพัฒนาเทศบาล  ๕ ป  (รอบปงบประมาณ 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ไดใหความสําคัญในการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีจําเปนตามความตองการประชาชน
ในเขตเทศบาล  โดยเทศบาลจะจัดทําโครงการท่ีประชาชนไดรับเดือดรอนและมีความตองการเปนหลัก 

                         ๒)  ปญหาความตองการของประชาชน 
                                (๑) ตองการถนน  คสล. ท่ีไดมาตรฐานครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาล  และใหมี

การปรับปรุงซอมแซมถนนท่ีเกิดการชํารุดเสียหายใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน 
                                (๒) ตองการใหมีการขยายเขตไฟฟาใหครอบคลุมในเขตเทศบาล  และจัด

ใหมีแสงสวางตามตรอก/ซอยตางๆ ท่ียังไมมีใหครอบคลุม 
           (๓) ตองการลานกีฬาเพ่ือใชทํากิจกรรมกีฬาภายในชุมชน  

   (๔) ตองการสวนสาธารณะเพ่ือใชเปนท่ีออกกําลังกายและพักผอนหยอนใจ 
   (๕) ตองการใหมีการขยาย/เพ่ิมเครื่องเสียงตามสายในทุกชุมชน   

               ๔.๑.๒  ดานเศรษฐกิจ 
                   ๑)  ศักยภาพของเทศบาล 

               เทศบาลตําบลทาอุเทน  เปนชุมชนก่ึงเมือง  ลักษณะโครงสรางทางเศรษฐกิจโดย
สวนรวมข้ึนอยูกับการคาขาย  รับราชการ  และการทําไร  การประมง  การปศุสัตว  การทองเท่ียวและการ
พาณิชย  

                    ๒) ปญหาความตองการของประชาชน 
               (๑) ตองการใหมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได  

                                    (๒) ตองการใหมีการจัดงานประเพณีท่ียิ่งใหญ และปรับปรุงแหลงทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ีใหอยูในสภาพท่ีดี  ตลอดจนใหมีการประชาสัมพันธใหบุคคลท่ัวไปทราบเพ่ือมาเท่ียวชม 

               (๓) ตองการใหมีการสรางอาชีพใหม ๆ ในชุมชน  
               (๔) ตองการใหประชาชนไดมีโอกาสศึกษาและรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ  
               (๕) ตองการแหลงเงินทุนเพ่ือใชในการดําเนินการประกอบอาชีพ 

 
 
 
 

 
 



๖ 
                   ๔.๑.๓  ดานสังคม 

                  ๑)  ศักยภาพของเทศบาล 
                          เทศบาลตําบลทาอุเทน  เปนชุมชนก่ึงเมือง  มีประชากร  ท้ังสิ้น  ๔,๘๗๘  คน  

แยกเปนชาย   ๒,๓๖๙ คน หญิง  ๒,๕๐๙  คน   มีครัวเรือน  ๑,๙๓๐  ครัวเรือน (ขอมูลจากทะเบียนราษฎร  
ณ เดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๓)   ประชาชนสวนใหญมีอาชีพคาขาย  รับราชการ  และเกษตรกรรม  เชน เลี้ยง
ปลา  ปลูกผัก  ทํานา  ทําใหโครงสรางทางสังคมเปนลักษณะพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  มีการรักษาจรรโลง
จารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ินเอาไวอยางดี 

              โครงสรางทางสังคม  แบงชุมชนออกเปน  ๗  หมูบาน  ๑๑  ชุมชน  แตละชุมชน
มีกรรมการชุมชน  ๑๑  คน  ดูแลชุมชนทําใหการพัฒนาชุมชนและปญหาความตองการของชุมชนไดรับการ
ตอบสนองเปนไปอยางท่ัวถึง  โดยจะรวมกันปรึกษาหารือระหวางเทศบาลกับคณะกรรมการชุมชนเพ่ือนําไปสู
การพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง สามารถพ่ึงตนเองไดและเปนชุมชนท่ีปลอดยาเสพติด 

                   ๒) ปญหาความตองการของประชาชน 
                                   (๑) ตองการเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง ปลอดจากยาเสพติดและการมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกข้ันตอนในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
                                   (๒) ตองการใหทุกเปนชุมชนท่ีนาอยู  และเปนชุมชนตัวอยางท่ีปลอดภัยจาก    
ยาเสพติด 

              ๔.๑.๔  ดานการเมืองการบริหาร 
                   ๑)  ศักยภาพของเทศบาล 

               เทศบาลตําบลทาอุเทน  เปนเทศบาลประเภทสามัญ  ไดรับการเปลี่ยนแปลง
ฐานะ  จากสุขาภิบาลเปนเทศบาล  เม่ือวันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๕  โดยมีการกําหนดโครงสรางและการ
บริหารงาน  ดังนี้ 

               - ฝายบริหาร/ฝายการเมือง  ประกอบดวย 
                 (๑)  นายกเทศมนตรี   จํานวน       ๑   คน 
                 (๒)  รองนายกเทศมนตรี    จํานวน        ๒   คน 
                 (๓)  เลขานุการนายกเทศมนตรี   จํานวน        ๑   คน 
                 (๔)  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน       ๑   คน 
                 (๕)  สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน      ๑๒  คน  
               - ฝายขาราชการประจํา/พนักงานเทศบาล/พนักงานจาง  ประกอบดวย         
                 (๑)  พนักงานเทศบาล  จํานวน       ๒๙  คน 

                           (๒)  ครผููดูแลเด็ก   จํานวน         ๒  คน 
                           (๓)  พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน       ๑๒  คน 

                (๔)  พนักงานจางท่ัวไป  จํานวน         ๖ คน                  
 ๒) ปญหาความตองการประชาชน 

        (๑) ตองการการทํางานท่ีโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  สามารถตรวจสอบได 
                                  (๒) ตองการใหชุมชนมีสวนรวมในการทํางาน  การวางแผน  เพ่ือท่ีจะไดแกไข
ปญหาไดตรงจุด 
                                  (๓) ตองการการบริการท่ีสะดวกรวดเร็วและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  บริการดวยความ
เปนกันเอง   ตลอดจนการใหคําแนะนําปรึกษาในเรื่องตาง ๆ 

             (๔) ตองการใหมีพัฒนาองคความรูของพนักงานเทศบาล ตลอดจนสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหมากข้ึน 



๗ 
 

              ๔.๑.๕  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                   ๑)  ศักยภาพของเทศบาล 

                    เทศบาลตําบลทาอุเทน  มีพ้ืนท่ี  ๑๘.๕  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
๑๑,๕๖๓ ไร  พ้ืนท่ีมีลักษณะเปนท่ีราบลุม  มีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีความสําคัญตอการอุปโภคบริโภค  และการ
ประกอบอาชีพ  โดยมีแมน้ําสําคัญไหลผาน  คือ แมน้ําโขง  นอกจากนี้ยังมีหนองน้ําสาธารณะบึงมอ  ซ่ึงเปน
แหลงน้ําท่ีอยูใจกลางชุมชน  สามารถรองรับปริมาณน้ําไดประมาณ  ๓๔๓,๔๐๐  ลูกบาศกเมตร  และมีลําหวย
ติดตอใกลเคียง  คือ  ลําหวยทวย   ทําใหประชาชนในเขตเทศบาลสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภค  บริโภค  และการทําการเกษตรกรรมไดตลอดท้ังป 

               ดานทรัพยากรธรรมชาต ิ
                 -  ดิน   เปนดินทรายปนดินเหนียว  คุณภาพดินดีเพาะปลูกขาวและพืชไรไดผลดี 
                 -  น้ํา   มีพ้ืนท่ีติดริมฝงแมน้ําโขง  ทําใหไมขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภค 
                 -  ปาไม  เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนบานเรือน  ทําใหพ้ืนท่ีปาไมมีนอย 
                 -  อากาศ  เนื่องจากไมมีโรงงานในพ้ืนท่ี  ประกอบกับเทศบาลเปนสังคมก่ึงเมือง

ก่ึงชนบท    ทําใหมีอากาศบริสุทธิ์ไมมีมลพิษทางอากาศ 
                         ลักษณะภูมิอากาศ  ภูมิอากาศ  จะแบงออกเปน  ๓  ฤดู  

              ฤดูรอน ตั้งแตเดือน  กุมภาพันธ - พฤษภาคม ของทุกป  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  
๓๑ – ๓๕  องศาเซลเซียส 

              ฤดูฝน  ตั้งแต เดือน  มิถุนายน – กันยายน  ของทุกป  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย  
๒๘๑๓.๙  ม.ม. 

              ฤดูหนาว  ตั้งแตเดือน  ตุลาคม – มกราคม ของทุกป  อุณหภูมิเฉลี่ย  ๑๗  องศา
เซลเซียส 

              ดานสิ่งแวดลอม   
                -  ปญหาขยะมูลฝอย  ปจจุบันมีปริมาณขยะท่ีจัดเก็บในพ้ืนท่ีประมาณ ๑ ตัน/วัน  
เทศบาลตําบลทาอุเทน  มีพ้ืนท่ีระบบในการกําจัดขยะท่ีถูกวิธีและเปนสัดสวน  แตมีปญหาชวงฤดูฝน  น้ําทวม  
ทําใหไมสะดวกในการกําจัดขยะ   
             ๒) ปญหาความตองการของชุมชน 

(๑) ตองการระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย และมีระบบทําลายท่ีถูกสุขลักษณะเพ่ือ
ปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค เพ่ือสุขอนามัยของประชาชน 
(๒) ตองการสถานท่ีออกกําลังกายและสถานท่ีพักผอนหยอนใจในชุมชน 
(๓)ตองการใหชุมชนเปนพ้ืนท่ีสีเขียว โดยใหชุมชนรวมกันปลูกตนไม เพ่ือปรับปรุง
ทัศนียภาพโดยรวมของชุมชนใหนาอยู 
(๔)  ตองการระบบกําจัดน้ําเสียท่ีไดมาตรฐาน 

๔.๑.๖  ดานสาธารณสุข 
          สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ๑  แหง ในพ้ืนท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 



๘ 
 

๔.๑.๗  ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
                             1  การศึกษา 
               -  ขอมูลดานการศึกษาในระบบ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลทาอุเทน จํานวน 1 แหง ดังนี้ 
ท่ี ชื่อโรงเรียน จํานวนครู (คน) จํานวนนักเรียน (คน) หมายเหตุ 
1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาอุเทน 2 62 มีจํานวน 3 หอง 
     

โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  3  แหง ดังนี้ 
ท่ี ชื่อโรงเรียน จํานวนครู (คน) จํานวนนักเรียน (คน) หมายเหตุ 
1 โรงเรียนบานทาอุเทน 11 188 มีจํานวน  8  หอง 
2 โรงเรียนบานนอยนาเหนือ 4 41 มีจํานวน  8  หอง 
3 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 20 319 มีจํานวน 13 หอง 

** ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  -  ขอมูลดานการศึกษานอกระบบ 
ท่ี ชือ่โรงเรียน จํานวนครู (คน) จํานวนนักเรียน (คน) หมายเหตุ 
1 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน (กศน.) 
12 1,075  

** ขอมูลจาก กศน.อําเภอทาอุเทน 

   
      ๒. ดานประเพณแีละวัฒนธรรม  
 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนทาอุเทน ยังคงดําเนินกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมประเพณี  ความเชื่อ ภูมิปญญา ภาษา อาหาร เฉพาะถ่ิน หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ          
อัตตาลักษณของชุมชนท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนจําทุกป  เชน 

๑. งานบุญพระธาตุทาอุเทน และบุญตูบ 
                                     พระธาตุทาอุเทน เปนพระธาตุศักดิ์สิทธ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพมา       
ท่ีชาวชุมชนใหความเคารพ ศรัทธาเกจิอาจารยผูนําชาวบานในการกอสราง คือ พระอาจารย สีทัศถ สุวรรณ
มาโจ เปนพระเครงครัดในวัตรปฏิบัติดีงาม งานประจําปจะมีข้ึนในเดือน  ๔ (มีนาคม) ข้ึน  ๑๕  คํ่า  

๒. งานแหดอกไม (ดอกจําปา)  
                                     เปนงานแหดอกไมสงน้ําพระในชวงสงกรานตท่ัวไป แตจะเนนเปนดอกจําปาตรง
กับดอกลั่นทมหรือลีลาวดีของไทย เรียกวาดอกจําปาตามชื่อเดิมของภาษาลาวซ่ึงเปนเครือญาติทางภาษากับ
ผูคนในแถบแมน้ําโขง ซ่ึงงานจะมีข้ึนในเดือน ๕  (เมษายน) ชวงสงกรานต 

๓. งานเลี้ยงเจาโตง 
                                     เลี้ยงหอ (ทําพิธีเคารพ) ท่ีเรียกวา เบิกบาน  โดยทํากัน ๓  ครั้ง เดือน  ๓
(กุมภาพันธ ) เดือน  ๖ (พฤษภาคม) เดือน ๑๑ (ตุลาคม) ใชนางเทียม (บุคคลทําพิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์) เปนราง
ทรงติดตอกับวิญญาณบรรพบุรุษเปนงานพิธีศักดิ์สิทธิ์และเปนท่ีเคารพของชุมชนมาก 

๔. งานสารท เดือน  ๗  (มิถุนายน)  
                                     พิธีไหวศาลเจามณีธรรม  เปนกิจกรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามและชาว      
ทาอุเทนท่ีสัทธาในบรรพระบุรุษ และสิ่งศักดิ์สิทธ 

๕. งานไหลเรือไฟและแขงเรือ  



๙ 
 

                                     ในชวงเทศการออกพรรษาในกลุมวัฒนธรรมไทย – ลาวริมฝงโขงจะมีการจัก
ประเพณีไหลเรือไฟในแมน้ําโขงในงานออกพรรษา 

๖. งานตุมโฮมไทญอ   
                                    เปนกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเพ่ิงสรางข้ึนมาใหม อันเนื่องจากความตั้งใจท่ีจะมี
กิจกรรมของกลุมวัฒนธรรมไทญอในอําเภอทาอุเทน เพ่ือแสดงออกและแลกเปลี่ยนสิ่งดีงามทางวัฒนธรรม 

                             ๓. ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
             ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาทองถ่ินท่ีสืบทอดกันมาจนปจจุบัน คือ ภาษาญอ 

                   ๔. สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
              สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกในเขตพ้ืนท่ีตําบลทาอุเทน คือ ปลารา แตงไทย 
แตงโม สับปะรด และพืชผักท่ีปลูกตามแนวริมฝงแมน้ําโขง 
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๕ . ภารกิจ อํานาจหนาท่ีของเทศบาล 

  เทศบาลตําบลทาอุเทน แบงภารกิจของเทศบาล ออกเปน ๗ ดาน (ตามท่ีกําหนดอยูใน 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบพระราชบัญญัติ
การกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ ๒๕๔๒)  ดังนี้ 

  ๕.๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  มีภารกิจท่ีเก่ียวของ  ดังนี้ 
                            (๑)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา และทางระบายน้ํา  ( มาตรา  ๑๖ (๒) 
ของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประกอบ มาตรา ๕๐ (๒) , มาตรา  ๕๑ (๘)  ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี  ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒) 
                            (๒) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ ( มาตรา ๑๖ (๔)  ของพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบมาตรา 
๕๑ (๑) , (๗)  ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒) 

       (๓) การสาธารณูปการ  (มาตรา ๑๖ (๕)  ของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒) 

       (๔) การควบคุมอาคาร (มาตรา  ๑๖ (๒๘)  ของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒) 

       (๕) การผังเมืองและการขนสงและการวิศวกรรมจราจร  (มาตรา ๑๖ (๒๕) , (๒๖) ของ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๒) 

๕.๒  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจท่ีเก่ียวของ  ดังนี้ 
                            (๑)  การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)  ของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบมาตรา ๕๐ (๖) ของ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒) 
                            (๒)  การสงเสริมกีฬา ( มาตรา ๑๖ (๑๔)  ของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การ กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒) 
                            (๓)  การสาธารณสุข  การอนามัย  และการรักษาพยาบาล  (มาตรา  ๑๖ , ๑๗ (๑๘) , 
(๑๙ ) , (๒๐) , (๒๑) ,(๒๒)  ของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบมาตรา ๕๐ (๓) ,(๔)  มาตรา ๕๑ (๖)  ของพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒) 
                            (๔) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอาย และ
ผูพิการ  และผูดวยโอกาส  (มาตรา ๑๐  ของพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒   ประกอบมาตรา ๕๐ (๗)  ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒) 
                            (๕)  การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  (มาตรา  ๕๑ (๕)                 
ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 
 
 
 



๑๑ 

                 ๕.๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย   มีภารกิจท่ี
เก่ียวของ  ดังนี้ 

(๑)  การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๓๐)  ของพระราชบัญญัติ 
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบมาตรา  
๕๐  ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒) 

      (๒) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา ๑๖ (๒๙)  ของพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบมาตรา ๕๐ (๕)  
ของของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒) 
                           (๓) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย  (มาตรา  ๑๖ 
(๑๒) ของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕.๔  ดานการวางแผน  การสงเสริม  การลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว            
มีภารกิจท่ีเก่ียวของ  ดังนี้ 
                           (๑)  การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)  ของพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒) 

      (๒)  การพาณิชย  และสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการทองเท่ียว  (มาตรา ๑๖ (๗) , 
(๘ ) ของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
ประกอบมาตรา  ๕๑  ของของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๑๓)          
(พ.ศ. ๒๕๕๒) 

 ๕.๕  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม          
มีภารกิจท่ีเก่ียวของ  ดังนี้ 

       (๑)  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน  ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( มาตรา ๑๖ (๒๔)  ของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒) 
         (๒)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  และการรักษาท่ีสาธารณะ 
(มาตรา  ๑๖ (๑๓) , (๒๗)  ของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  

 ๕.๖  ดานการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น              
มีภารกิจท่ีเก่ียวของ  ดังนี้ 

       (๑)  การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถ่ิน  (มาตรา  ๑๖(๑๑)  ของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบมาตรา  ๕๐ (๘)  ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒) 

                       ๕.๗ ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   มีภารกิจท่ีเก่ียวของ  ดังนี้ 
                            (๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑)   ของพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒) 
                (๒)  การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร  สงเสริมประชาธิปไตย  (มาตรา  ๑๖ (๑๕) ,  



๑๒ 
 

(๑๖)  ของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๒) 
                            (๓)  การบริหารจัดการกิจการอ่ืนท่ีเปนประโยชน  (มาตรา ๑๖(๓)  ของพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบมาตรา 
๕๐ (๙)  ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒) จากภารกิจ
อํานาจหนาท่ีของเทศบาลดังกลาวขางตน   จะเห็นไดวาเทศบาลสามารถท่ีจะทําการพัฒนาในเขตเทศบาล
ครอบคลุมในทุกดานโดยเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังนี้  

         ๕.๗.๑ ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาคแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
        ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร  

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

         ๕.๗.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
                 วิสัยทัศน 

     จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู    
ทําใหการกําหนด วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
11 และ กรอบ หลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เปนศูนยกลางของ การพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนา   
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศ
ไทย จากประเทศท่ีมี รายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยาง
มีความสุข และนําไปสู การบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 
       ๕.๗.๓ เปาหมายการพัฒนาประเทศ 
                1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

 (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0 
 (2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายได

ประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 
บาท (9,325 ดอลลาร สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป  

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุน

ภาครัฐไม ต่ํากวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะ ท่ี
ปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป) 

 
 
 



๑๓ 
 

                         ๕.๗.๔ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง 
สังคมสูงวัยอยางมี คุณภาพ 

 (1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Social 
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 (2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
 (3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 

      ๕.๗.๕. การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
 (1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
 (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง  

    ๕.๗.๖ การสรางการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
(1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและ การใช

ประโยชน อยางยั่งยืนและเปนธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ   
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 

    ๕.๗.๗ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
 (2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
 (3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม  

        ๕.๘ กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  ประกอบดวย 10 
ยุทธศาสตรหลัก ดังนี้  

1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  
6. ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
10.ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 

 

 



๑๔ 

๕.๙ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

      ๕.๙.๑ แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

        1. เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการ

ผลิตการเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว 

การตั้งองคกรรวม ภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน         

และสงเสริมความรวมมือทาง เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 

    2. สรางคนใหมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจ และสติปญญา 

รอบรูเทาทัน การเปลี่ยนแปลงสามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ  

                          3. สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหาร แกไข

ปญหา ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล

ครอบครัว ไดอยางอบอุน 

                          4. ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปา

ไมใหได 15.9 ลานไร   หรือรอยละ 25 ของพ้ืนท่ีภาค ปองกันการรุกพ้ืนท่ีชุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ํา และระบบ 

ชลประทานฟนฟูดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมการทาง

เกษตร อินทรีย 

 ๕.๑๐ ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

1. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู  

บึงกาฬ และเลย ควรเนนการฟนฟูระบบนิเวศนเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสรางการผลิตดาน

การเกษตร การสงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 

2. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 

ควรเนนใหความสําคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

การเกษตร สงเสริมพ้ืนท่ีชลประทาน การทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ  

3. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม 

และรอยเอ็ด ควรเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการและการ

ลงทุน ของภาค การใชประโยชนพ้ืนท่ีชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด การทําการเกษตรกาวหนา           

การเตรียมการรองรับ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

4. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร   

และ อํานาจเจริญ ควรมุงเนนการพัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและขาด

แคลนน้ํา การสรางงานและรายไดจากการทองเท่ียวใหมากข้ึน 

5. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย       

และ สุรินทร ควรมุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม

พลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการทองเท่ียวท้ังการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสราง

คุณคาเพ่ิมและพัฒนาเสนทาง 

 

 



๑๕ 

        ๕.๑๑ โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project) 

 1. โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพ่ือการสงออก 

 2. โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน  

 3. โครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวอารยธรรมขอม  

 4. โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 

5. โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล 

 6. โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเขมแข็ง  

 7. โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ียั่งยืน 

       ๕.๑๒   แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)   
          วิสัยทัศน 

 “สังคมเขมแข็ง เกษตรกรรมนําการพัฒนา เสนทางการคาการทองเท่ียวสูประเทศเพ่ือนบาน
และ จีนตอนใต”  
เปาประสงครวม   

“สังคมเขมแข็ง เกษตรกาวหนา การคาม่ังค่ัง ทองเท่ียวยั่งยืน”  
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 4 ดาน ไดแก  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมมูลคาผลผลิตการเกษตรและพัฒนาอุตสาหกรรม  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาและเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว 33  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการคาความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานและจีนตอนใต 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสังคมใหเขมแข็งและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

       ๕.๑๓ แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม  วิสัยทัศน  
“เมืองนาอยู ประตูเศรษฐกิจสูอาเซียนและจีนตอนใต-ตะวันออก”  

 เปาประสงครวม 
 “เมืองแหงความสุขและคุณภาพชีวิตท่ีดี ตนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

และ สังคมคุณภาพ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน” 
 

      ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครพนม 5 ยุทธศาสตร ไดแก  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการคาและการลงทุน  
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสุขอยางยั่งยืน  

                     ยุทธศาสตรท่ี 5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 
  
 1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครพนม 

 วิสัยทัศน 
 “เมืองนาอยู เศรษฐกิจสูอาเซียนและจีนตอนใต ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



๑๖ 

        ๕.๑๔ พันธกิจ 

 1. สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. พัฒนาเครือขายระบบคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ ระบบสิ่งแวดลอม และ

ระบบ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐานมีประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ และการทองเท่ียว 
 4. พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา วินัยการจราจร 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
 5. สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรใหไดมาตรฐานรวมท้ังการสงเสริมดานการตลาดแก

สินคา การเกษตร  
 6. ปองกัน บําบัด แกไขปญหายาเสพติดอยางมีสวนรวม  
 7. อนุรักษและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนโดยมีสวนรวมจากทุก

ภาคสวน  
 8. พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 

       ๕.๑๕ เปาประสงค 

 1. ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง  
 2. ประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง สะดวก 

และ ปลอดภัย  
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 4. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินทุกๆ ดาน 
 5. ลดปญหามลภาวะเปนพิษและการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางสมดุลและยั่งยืน 
 6. ประชาชนในทองถ่ินมีความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบาน  

 

       ๕.๑๖ ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว  
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการคาระหวางประเทศ 
 5. ยุทธศาสตรการปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
 6. ยุทธศาสตรเมืองนาอยู 

       ๕.๑๗ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.1 วิสัยทัศน 
            “เมืองทาอุเทนนาอยู คูการทองเท่ียววัฒนธรรมไทญอ สานกอเศรษฐกิจพอเพียง สราง

ชื่อเสียงกีฬา พัฒนาสูอาเชียน” 
 

1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทาอุเทน 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 



๑๗ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความเปนระเบียบ
เรียบรอย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน และการทองเท่ียว 
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 

1.3 เปาประสงค 
1. การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัยไดมาตรฐาน 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3. ประชาชนในทองถ่ินมีความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบาน 
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
5. ประชาชนมีสุขภาวะอนามัยท่ีสมบูรณ 
6. ประชาชนไดรับการศึกษา เขาถึงคุณธรรมจริยธรรมและการกีฬา 
7. ผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก สตรี และผูดอยโอกาสไดรับการชวยเหลือ 
8. ประชาชนมีงานทําและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษา 
10.ประชาชนไดรับบริการท่ีดีจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1.4 ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนถนนท่ีเพ่ิมข้ึนและไดรับการบํารุงรักษา 
2. จํานวนไฟฟาสาธารณะ ระบบประปา ไดรับการกอสราง/บํารุงรักษาและเพ่ิมข้ึน 
3. รอยละของผูรบับริการใหมีความพึงพอใจตอการบริการ 
4. รอยละของระบบจราจรท่ีไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึง 
5. ระดับความสําเร็จของแหลงน้ําท่ีไดรับการพัฒนาสามารถกัก เก็บน้ําไดเพ่ิมข้ึน 
6. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาดานการเกษตรและ

การแปรรูปสินคา 
7. รอยละของจาํนวนประชากรท่ีไดรับฝกอบรมการประกอบอาชีพ 
8. รอยละของจํานวนประชากรมีรายไดจากการจําหนายสินคาเพ่ิมมากข้ึน 
9. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมประเพณี ศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน 
10. รอยละของประชากรมีระบบบริการสุขภาพท่ีดีมาตรฐานและท่ัวถึง 

11. ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษา 

12. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนเด็ก สตรี คนชรา ผูดวยโอกาสคนพิการและผูปวยเอดสท่ี
ไดรับการสงเคราะห 

13. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมท่ีสงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจํานวนท่ี
เพ่ิมข้ึนของแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนา ฟนฟู 

 
 



๑๘ 
 

14. ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบบําบัดน้ําเสีย
และการบริหารการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล 

15. จํานวนประชาชนท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
16. จํานวนบุคลากรของหนวยงานท่ีไดรับการอบรมเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติงาน 
17. จํานวนการใหบริการ การบริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีท่ีเพ่ิมข้ึน 
1.5 คาเปาหมาย 

1. เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตเทศบาลใหมีความสะดวกและ
มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืน ๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานคมนาคมขนสง 
ดานความสงบเรียบรอย และความสงบสุขของประชาชนและดานเศรษฐกิจ 

2. เพ่ือสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดบับุคคล ครอบครัว
และชุมชนทองถ่ิน โดยเฉพาะการลดขยะตนทาง การคัดแยกขยะ มีความสามารถและทักษะในการสรางกลุม
อาชีพในการผลิตเพ่ิมมูลคาของสินคาชุมชนและสามารถขยายการตลาดไปสูอาเชียน ซ่ึงเปนไปตามยุทธศาสตร
การพัฒนาการสงเสริมการลงทุน และการทองเท่ียว 

3. เพ่ือเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาวะ
อนามัย ดานสวัสดิการและสังคม ดานสาธารณสุข ดานกีฬา ใหมีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได 

4. เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางาน
ของภาครัฐและใหบรรลุแนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการบริหารราชการใหเปนไปตามหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองท่ีด 

 
        ๕.๑๘ กลยุทธยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

กลยุทธท่ี 1.1  จัดทําระบบการคมนาคม ถนนภายในเขตเทศบาลใหอยูในสภาพใชงานไดดี 

กลยุทธท่ี 1.2  จัดทําระบบรางระบบน้ําใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพ รองรับการระบายน้ํา

ไดดีท่ัวท้ังเขตเทศบาล 

กลยุทธท่ี 1.3  จัดหา สํารวจ ระบบไฟฟาสองสวาง และขยายเขตระบบน้ําประปาให

ประชาชนมีไฟฟา น้ําประปาใชอยางท่ัวถึง 

กลยุทธท่ี 1.4  ดูแลควบคุมการกอสรางภายในเขตเทศบาลใหถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย 

กลยุทธท่ี 1.5  จัดระเบียบผังเมืองใหมีความเปนระเรียบรอย 

กลยุทธท่ี 1.6  จัดระเบียบควบคุมระบบการจัดการตลาดสด 

         

       ๕.๑๙ ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

     กลยุทธท่ี 1.1  สงเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและดอยโอกาส 
กลยุทธท่ี 1.2  สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ 
กลยุทธท่ี 1.3  สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรดาน

การศึกษา 
กลยุทธท่ี 1.4  สงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธท่ี 1.5  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 1.6  สงเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาล 



๑๙ 
 

       ๕.๒๐ ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย 
  กลยุทธท่ี 1.1  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชานในการพัฒนาทองถ่ิน อาทิ การปองกัน

ภัย ฝายพลเรือนในเขตเทศบาล 
กลยุทธท่ี 1.2  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ การชวยเหลือผูประสบภัยเบื้องตน 
กลยุทธท่ี 1.3  การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
กลยุทธท่ี 1.4  จัดระเบียบระบบการจราจร จัดระเบียบทางเทา ฟุตปาธ 
กลยุทธท่ี 1.5  สงเสริมสนับสนุนใหมีการอบรมพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

       ๕.๒๑ ยุทธศาสตรท่ี  4  การวางแผนสงเสริมการลงทุน และการทองเท่ียว 
  กลยุทธท่ี 1.1  พัฒนาจุดผอนปรนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสงเสริมการคาชายแดนผาน

จุดผอนปรน 
  กลยุทธท่ี 1.2  สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ และผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ใหมีคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 1.3  แผนการทองเท่ียว อาทิ การวางแผนการทองเท่ียว การปรับปรุงดูแล 
บํารุงรักษาสถานท่ีทองเท่ียว และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

กลยุทธท่ี 1.4  สงเสริมการลงทุนสรางกลุมอาชีพผลิตภัณฑชุมชน เชน ปลารา แตงไทย 
สับปะรดและจัดหาสถานท่ีรองรับการจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน 

 ๕.๒๒ ยุทธศาสตรท่ี  5  การบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  กลยุทธท่ี 1.1  การคุมครองดูแล บํารุงรักษา ใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาทิ งานพัฒนาปาชุมชน 
  กลยุทธท่ี 1.2  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ อาทิ การติดตาม ตรวจสอบเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมและมลพิษ งานสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม งานตรวจสอบคุณภาพน้ํา งานตรวจสอบ
คุณภาพอากาศและเสียง และการบําบัดน้ําเสีย 

กลยุทธท่ี 1.3 การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ อาทิ การดูแลรักษและคุมครองปองกันท่ีสาธารณะ 
ประโยนช 

กลยุทธท่ี 1.4  พัฒนาและสงเสริมการจัดการขยะมูลฝอย น้ําเสีย และมลพิษในชุมชน 

 ๕.๒๓   ยุทธศาสตรท่ี  6  การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
  กลยุทธท่ี 1.1 สงเสริมเอกลักษณงานประเพณีทองถ่ิน และสนับสนุนกิจกรมศิลปวัฒนธรรม

ของทองถ่ิน ท้ังในระดับตําบลและอําเภอ 
  กลยุทธท่ี 1.2 สงเสริม และจัดงานประเพณีตาง ๆ เชน รูปแบบงาน สถานท่ี 

กลยุทธท่ี 1.3 กําหนดกิจกรรม ตารางงานประเพณีสําคัญ ทําสื่อประชาสัมพันธ เชน ปาย 
กลยุทธท่ี 1.4 ทําการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ หรือ ประวัติความเปนมาของแตละ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี เพ่ือจัดทําไวเปนสื่อประชาสัมพันธ หรือสื่อการเรียนการสอน และเชื่อมโยง
ขอมูลลงในสื่อมัลติมีเดียตาง ๆ 

 ๕.๒๔ ยุทธศาสตรท่ี  7  การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธท่ี 1.1  มุงพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดย

เสริมสรางหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ิมใหบริการประชาชน 
  กลยุทธท่ี 1.2  พัฒนาระบบฐานขอมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



๒๐ 

๕.๒๕ จุดยืนทางยุทธศาสตร 

จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตําบลทาอุเทน กําหนดการพัฒนาท่ีคลอบ
คลุมกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลตําบลทาอุเทนท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 7 
ยุทธศาสตรจังไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานคลอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ชุมชนมีรากฐานท่ีเขมแข็ง  

 
๕.๒๖ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ท่ีสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนใน

การนํามาเปนแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 

 

๕.๒๗ การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

    1  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของทองถ่ินดวยเทคนิค SWOT  ANALYSIS การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและอนาคตของเทศบาลตําบลทาอุเทน วิเคราะหถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปน
สภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของพื้นที่ รวมทั้งการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง
ของทองถิ่น อันเปนสภาวะแวดลอมภายในทองถิ่น โดยใชเทคนิค SWOT  ANALYSIS การพิจารณาถึง
ปจจัยไดแก จุดแข็ง (Strength = S), จุดออน (Weakness = W) และปจจัยภายนอกไดแก โอกาส 
(Opportunity = O), อุปสรรค (Threat = T) เปนเครื่องมือ  ซึ่งการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตําบลทาอุเทน ดังนี้ 

๑.จุดแข็ง(Strength) 
  S1. คณะผูบริหาร มีการทํางานเปนทีมตัดสินใจรวมกัน เปนผูมีประสบการณในดานการบริหารจัดการ 
มีวิสัยทัศนในการทํางาน 

     S2. เปนเมืองเกาตั้งมานานกวา 100 ป มีองคพระธาตุทาอุเทน ซ่ึงเปนพระธาตุประจําวันศุกร มีกุฏิ
หลวงปูสีทัตถ   มีบานเกาไทญอ  
 S3.  มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเปนเอกลักษณ มีประเพณีแหดอกไม ลงนางเทียม ศาลเจาโตง มีการ
ตักบาตรถนนสายวฒันธรรม ในวัน พระ 15 คํ่า ตุมโฮมไทญอ 

   S4.  มีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เชน ลูกฟกเขียว แตงไทย ผักปลอดสารพิษ ตามริมโขง  
   S5.  ชุมชนมีการทําน้ําหมักสมุนไพรและการฟนฟูแพทยแผนไทยหมู 6 และ 7  
           S6.  มีลานกีฬาและอุปกรณเลนกีฬาชุมชน และ ชมรมออกกําลังกาย วายน้ํา 

           S7.  มีอาหารท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ิน ซ๊ัวไก หมกเจาะ ลาบแหลว ขาวปาด ขาวโลง ขาวกะทาด 
หมอนอย  
           S8.  มีแหลงน้ําธรรมชาติ เชน ลําน้ําโขง มีการเลี้ยงปลากระชัง (ปลาเผาะ) เปนแหลงหาปลาทาง
ธรรมชาติสรางรายไดแกชุมชน  
           S9.  มีการนําปลามาทําสินคาชุมชน ปลาตากแหง ปลารา ปลาสม ปลาจอม  
           S10.  มีการรวมกลุมกันในชุมชน กลุมปลารา (ชุมชนบานนาเหนือ ,ตะวันเบิกฟา)  
กลุมดอกไมจันทน มีชมรมกีฬา เชนนักกีฬาสโมสร ฟุตซอล ติดทีมชาติ  
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S11. ศูนยเด็กฯไดรับรางวับ เปนศูนยการเรียนรูนาอยู ป 2552 มีผูดูแลเด็กไดรับรางวัลดีเดน ป 2550        
และ ป 2555 ศูนยฯเปนสถานศึกษาแหงเดียวกอนวัยเรียน  
S12.  มีการบริการสุขภาพ มีศูนย ศสมช. ใหบริการชุมชน เชนการปฐมพยาบาลเบื้องตน มีกองทุกหลักประกัน
สุขภาพ เทศบาลตําบลทาอุเทนสนับสนุนงบประมาณ มีคณะกองทุนและชุมชนสวนรวมในการดําเนินงานของ 
กองทุน เชน วัตกรรมรําไมพองไทญอ 
S13.  มีผูนําชุมชนเขมแข็ง ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ ของเทศบาลเปนอยางดี โดยไมมี   
คาตอบแทน ผูนําสวนใหญเปนผูทรงคุณวุฒิเปนขาราชการบํานาญ ซ่ึงถือเปนปราชญชาวบานท่ีมี        
ความรูความสามารถ 

2. จุดออน (Weakness) 
 W1.  ผังเมืองไมมีการจัดรูปแบบผังเมือง อยูในระหวางการศึกษา  
 W2. ภูมิทัศน ขาดการปรับปรุง สงเสริมการพัฒนา ภูมิทัศนริมโขงและสวนสาธารณะ จึงทําใหไมมีผู       

ทองเท่ียวมาเยี่ยมชม 
 W3. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลขาดมาตรฐาน / เนาเสีย ไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย ตามครัวเรือน

ตลาดสด  
 W4. ไมมีการคัดแยกขยะ ขาดความตระหนัก รวมมือในการท้ิงขยะรักษาความสะอาด  
 W5. เยาวชนขาดทักษะชีวิตท่ีดี ปญหายาเสพติด ลักขโมย ละเลยคุณธรรมไมเขาวัด 
 W6. ขาดการพัฒนาแหลงเรียนรู ฟนฟูภูมิปญญา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 W7. การจัดเก็บภาษีมีขอจํากัดและขาดการทําแผนท่ีภาษี  
 W8. การใชเทศบัญญัติ บังคับใช มีการออกเทศบัญญัติแตไมครอบคลุมประชาชนไมทราบ เชน           

     เทศบัญญัติตลาดสด อันตรายตอสุขภาพ 
 W9. ไมมีศูนยรวมขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลท่ีเปนปจจุบันและครอบคลุมภารกิจ  
 W10. จัดระเบียบตลาดชุมชน ไมสามารถจัดระเบียบตลาดสดได เพราะแมคาไมใหความรวมมือ            

     และโครงสรางอาคารไมเหมาะสม  
 W11.  ในการเกษตรมีการใชสารเคมี ขาดความรูในการใชปุย  
 W12. การบริหารจัดการการใชวัสดุ อุปกรณ อยางมีประสิทธิภาพ เชน การมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ

         แผนซอมบํารุง การกํากับและควบคุมการกอสรางในเขตเทศบาล 

3. โอกาส (Opportunity) 
 O1. การคาชายชายแดน ตลาดนัด ไทย – ลาว ในทุกๆวันจันทร และวันพฤหัสบดีกระตุนเศรษฐกิจ
สราง      รายไดสรางอาชีพในชุมชน  ประชาสัมพันธและเปนจุดขาย   ดานการทองเท่ียว เชื่อมสัมพันธ
ไมตร ี      ระหวางประเทศ  

 O2. การลงทุนระหวางประเทศ การคาเศรษฐกิจ เนน การขนสงสินคาอุปโภค บริโภค สินคาทาง    
      การเกษตร การแลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรม ภาษา การสงเสริมการทองเท่ียว  
 O3. เปนศูนยรวมและกระจายสินคา ทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เกิดรายไดกับประชาชน 
เกิด      เสนทางการคมนาคมการขนสงใหม เพ่ือใชเปนเสนทางทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ  

          O4. นโยบายการทองเท่ียวของจังหวัดและการทองเท่ียว เชื่อมโยงกับการไหวพระธาตุทาอุเทน        
พระบางวัดไตรภูมิ จุดชมภมิูทัศนตลอดแนวริมฝงโขง  

 O5. แปรรูปปลาจากการสงเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล ใหเปนสินคา OTOP เชน ปลา
เสน ปลาแดดเดียว หนังประหลาดทอด ปลาสมเปนตัว ปลารา 
O6. มีโอกาสพัฒนาสงเสริมหลักสูตรทองถ่ิน เชน เพ่ิมหลักสูตรการพัฒนา อนุรักษวัฒนธรรมจารปีระเพณี 
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ทองถ่ินใหคงอยูคูตําบลทาอุเทน เนนการสงเสริมอาชีพภูมิปญญาชาวบาน   

 O7.  มีโอกาสไดจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนรวมกันกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเปนศูนยใหความ
ชวยเหลือทางกฎหมายใหกับประชาชน เชน ไกลเกลี่ยเบื้องตน เพ่ือลดขอพิพาททางกฎหมาย  

  O8. ความรวมมือผูประกอบการกับเทศบาลในการทําขอตกลง และปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับทา
ทรายและ จะเกิดการจัดเก็บรายไดของเทศบาล  
         O9. การใชพลังงานทางเลือกโดยสงเสริมใหเทศบาลใชพลังงานแสงอาทิตย โซลาเซลล เพ่ือเปน

ตนแบบ  ใหกับหนวยงานอ่ืน ๆ ตอไป  
          O10. มีกองทุนสิ่งแวดลอมจาก สผ. พรอมท่ีจะใหความชวยเหลือ ในเรื่องของขยะรวมระหวาง อปท. 
หาก มีความพรอมท่ีจะดําเนินการ  

  O11. นโยบายการบริหารการจัดการบานเมืองท่ีดี / ธรรมาภิบาลสนับสนุน โดยท่ีรัฐบาลทุกยุคให
การสนับสนุนสงผลใหการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทาอุเทนไปตามระเบียบท่ีถูกตองและดีงาม  
   O12. มีแหลงทุนภายนอกสนับสุนน เชน สสส. สงเสริมดานสุขภาพชุมชน ดานวิชาการ               
ม.มหาสารคามการจัดทําแผนท่ีทองเท่ียวเขาวัฒนธรรม  

4. อุปสรรค(Threats) 
     T1.  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง/นโยบาย ไมชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ทําใหนโยบาย
 ปรับเปลี่ยนสงผลกระทบตอการบริหารงานของเทศบาลทําใหการพัฒนาไมตอเนื่อง  
    T2.  ประชากรแฝงในพ้ืนท่ีเขามาทํางาน ในพ้ืนท่ี รวมกิจการคามนุษย และการคายาเสพติด 
    T3.  ระบบสาธารณูปโภคไมไดรับความสะดวกสบาย เชน ไฟฟาดับงาย น้ําประปาไมไหล  
    T4.  ยังขาดการการประสานความรวมมือกับทางหลวงชนบทในการพัฒนาจุดเดน และความสวยงามของ
 เมืองทาอุเทน เชน ทางเขา – ออก เมืองท่ีสะทอนความเปนอัตลักษณ 
    T5. ภัยธรรมชาติ เชน ฝนตกติดตอกันเปนระยะเวลานาน ทําใหเกิดน้ําทวม ในบริเวณท่ีราบลุม และมีลม
 พัดแรงทําใหบานเรือราษฎรและตนไมเสียหาย  
    T6. ชาวบานขาดความรูเรื่องวินัยจราจรทําใหการบังคับใชกฎหมายไมไดเต็มท่ี สงผล ใหเกิดปญหาดาน  
 จราจรเกิดอุบัติเหตุ  
    T7. ตลาดนัด/พอคาจากนอกเขตมาคาขายทําใหอาหารหรือสินคาไมไดรับการกําชับกวดขันใหถูกตองตาม
กฎหมาย/ความสะอาด  
    T8. ถนนสายเลี่ยงเมืองท่ีมีการกอสรางและบังคับกฎหมายชองทางจราจรเดินรถท่ีไมชัดเจนทําใหเกิด       
ความสับสนของผูใชรถใชถนน สงผลใหเกิดอุบัติเหตุ 
    T9. กระแสการบริโภค/ การใช  IT เขามามีบทบาทการดํารงชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีมากข้ึน ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ เนื่องจากสังคม 
    T10. ความรวมมือระหวาง อปท. ขางเคียงขาดการบูรณะการเนื่องจาก อปท. ตางๆก็มีภารกิจท่ีตอง      
รับผิดชอบของตนเองอยูแลว  
 T11. การกระจายรายได/การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไมมีความชัดเจน ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีได
กําหนดใชกฎหมาย 

   การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ินในปจจุบัน เปนการประเมินโดย
วิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานๆ 
ของทองถ่ิน รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในของทองถ่ิน ซ่ึง
ท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา  “ปจจุบันทองถ่ินมี
สถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป ท้ังนี้
โดยใชเทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแกจุดแข็ง (Strength – S) จุดออน (Weak – 
W) และปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เปนเครื่องมือ 
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๑. เศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strength – S ) จุดออน (Weak – W ) โอกาส(Opportunity – O ) อุปสรรค ( Threat – T ) 

1. มีจุดผอนปรน ตลาดนัด
ไทย-ลาว ทุกวันจันทร และวัน
พฤหัสบดี 

 
2. มีการเลี้ยงปลาในกระชัง
แ ล ะ ส ง ข า ย ไ ป ยั ง พ้ื น ท่ี
ขางเ คียง ตางอําเภอ หรือ
ตางจังหวัด 

3.  มีตลาดผลไม  แตงไทย 
แตงโม และ สับปะรด ท่ีหมูท่ี 
6 และ 7 ในเขตเทศบาล
ตําบลทาอุเทน 

1. จุดการคาชายแดนเสี่ยงตอ
การลักลอบคาสิ่งผิดกฎหมาย 
 
 
 
2. กระชังอาจไดรับความ
เสียหายจากกระแสน้ําพัดเศษ
ไม ก่ิงไมมากระแทกกระชัง 

 
3. ผลผลิตมีตลาดรองรับนอย
และมีการเนาเสียของผลผลิต
กอนการเก็บเก่ียว 

1. สรางรายได  สรางเสริม
เศรษฐกิจระหวางประเทศ 
และสามารถเกิดเงินหมุนเวียน
ตอผูคาและลูกคา ตลาดนัด
ไทย-ลาว  
2. สรางรายไดใหครอบครัว 
ชุมชน และเสริมสรางระบบ
เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 

 
3. สรางรายไดใหครอบครัว 
ชุมชน และเสริมสรางระบบ
เศรษฐกิจระดับครัวเรือน เพ่ิม
ชองทางขยายโอกาสการสราง
อาชีพ สรางรายได 

1. การมาขายของตอง
นั่งเรือโดยสารขามแมน้ํา
โขง พอเวลาหนาฝนจะมี
ปญหาการเดินทางมาก
พอสมควร  
2. เสี่ยงตอสภาพดินฟา
อากาศ อาจทําใหปลาใน
กระชังไดรับผลกระทบ
ไดตลอดเวลา 
3. การเพาะปลูกบาง
พ้ืนท่ีขาดแคลนน้ํา และ
ผลผลิตออกดอก ออก
ผลไดไมตรงตามท่ี
เกษตรกรเพาะปลกูในแต
ละป 

 

2. ดานสังคม 

จุดแข็ง (Strength – S ) จุดออน (Weak – W ) โอกาส(Opportunity – O ) อุปสรรค ( Threat – T ) 

1. สังคมแบบชุมชนเมือง อยู
รวมกันในเขตเทศบาลตําบล 
คอนขางมีความหนาแนนของ
ประชากร 
 

2. สภาพสังคมความเปนอยู
เปนสังคมพ่ึงพาตนเอง ท้ัง
เศรษฐกิจ สังคม  

 

3.  สังคมมีสวนรวมในการ
พัฒนาบานเมืองรวมกันอยาง
จ ริ ง จั ง  เ ช น  ภ า ค พ อ ค า 
ประชาชนท่ัวไปรวมสนับสนุน
กิ จ ก ร ร ม ท า ง ศ า ส น า 
วั ฒ น ธ ร ร ม  ป ร ะ เ พ ณี ใ น
ทองถ่ิน 

1. สังคมผูคนสวนใหญทําอาชีพ
พอคา แมคา  และเกษตรกร 
เวลามีกิจกรรมรวมกันกับทาง
เทศบาลยังขาดความรวมมือ 
การมีสวนรวมของประชาชน 
2. สภาพสังคมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจจะมีผลกับการ
บริหารจัดการชุมชน และ
คุณภาพชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชน 
3. ตลาดนัดไทย-ลาว วันจันทร 
กับวันพฤหัสบดี สังคม
ประชาชนสวนมากเปนพอคา 
แมคา และเกษตรกร จัด
กิจกรรมตางๆ ตรงวันขางตนจะ
ไดรับความรวมมือนอย 

1 .  สั ง ค ม เ มื อ ง มี ค ว า ม
ไ ด เ ป รี ย บ ใ น ก า ร ติ ด ต อ
ป ร ะ ส า น ง า น  ส ะ ด ว ก 
ป ร ะช าช น ไ ด รั บ ข า ว ส า ร 
รวดเร็ว 
2. การมีความเปนสังคมเมือง
มากข้ึนสามารถยกระดับ
รายได อาชีพ ของแตละ
ครัวเรือนของประชาชนในเขต
เทศบาลไดมากข้ึน 
3. สรางรากฐานของสังคมได
ดี มีการรวมกลุมไดดี รวดเร็ว
ของประชาชนในชุมชน เชน 
การทําประชาคมตางๆ ไดผาน
การมีสวนรวมของประชาชน
ในเขตเทศบาล 

 
 

1. การมีสวนรวมใน
กิจกรรมของเทศบาล
ขาดการมีสวนรวมจาก
ภาคประชาชน  
 
2. สังคมท่ีมีความเจริญ
ข้ึนอาจจะเกิดความเสื่อม
โทรมตามมากับ
ประชาชนในชุมชน 
3. ประชาชนยังขาด
ความเขาใจหลักการและ
วิธีการท่ีจะนําไปสูการ
พัฒนาปรับปรุงผังเมือง
รวม และผลของการ
พัฒนา ปรับปรุง
บานเมืองเกิดประโยชน
ตอสังคมอยางไร 



๒๔ 
 

3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จุดแข็ง (Strength – S ) จุดออน (Weak – W ) โอกาส(Opportunity – O ) อุปสรรค ( Threat – T ) 

1 .  ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมเขตเทศบาลติดแมน้ํา
โขง เปนแนวชายแดน ใชน้ํามา
อุปโภค – บริโภค และทําการ
เกษตรกรรมไดตลอดป 

2. สภาพสังคมความเปนอยูเปน
สังคมพ่ึงพาตนเอง ท้ังเศรษฐกิจ 
สังคม  

 

 

3. สังคมมีสวนรวมในการพัฒนา
บานเมืองรวมกันอยางจริงจัง เชน 
ภาคพอคา ประชาชนท่ัวไปรวม
สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีในทองถ่ิน 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมขาดการดูแล โดน
บุกรุกจากนายทุน ประชาชน
ในพ้ืนท่ีนั้นๆ และเสื่อมโทรม
ลงอยางรวดเร็ว 
 
 

2. สภาพสังคมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจจะมีผลกับ
การบริหารจัดการชุมชน และ
คุณภาพชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชน 
 
3. ตลาดนัดไทย-ลาว วัน
จันทร กับวันพฤหัสบดี สังคม
ประชาชนสวนมากเปนพอคา 
แมคา และเกษตรกร จัด
กิจกรรมตางๆ ตรงวันขางตน
จะไดรับความรวมมือนอย 

1 .  มีทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี
พอเพียง และสภาพภูมิศาสตรก็
มีความไดเปรียบหลายๆพ้ืนท่ี ท่ี
จ ะ ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
 

2. การมีความเปนสังคมเมือง
มากข้ึนสามารถยกระดับรายได 
อาชีพ ของแตละครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลไดมาก
ข้ึน 
 

3. สรางรากฐานของสังคมไดดี 
มีการรวมกลุมไดดี รวดเร็วของ
ประชาชนในชุมชน เชน การทํา
ประชาคมตางๆ ไดผานการมี
สวนรวมของประชาชนในเขต
เทศบาล 

 
 

1. การมีสวนรวมใน
กิจกรรมของเทศบาล
ขาดการมีสวนรวมจาก
ภาคประชาชน  
 
 
 
 

2. สังคมท่ีมีความเจริญ
ข้ึนอาจจะเกิดความเสื่อม
โทรมตามมากับ
ประชาชนในชมุชน 

 
3. ประชาชนยังขาด
ความเขาใจหลักการและ
วิธีการท่ีจะนําไปสูการ
พัฒนาปรับปรุงผังเมือง
รวม และผลของการ
พัฒนา ปรับปรุง
บานเมืองเกิดประโยชน
ตอสังคมอยางไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๕ 

 
3.๑ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

3.๑.1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบ ตอ เทศบาล. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

- แนวโนมการควบรวมอํานาจเขตการปกครองของเทศบาลท่ัวประเทศ 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 

3.๑.2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ เทศบาล 

   AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 
ประเทศ โดยมี ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพ่ือท่ีจะใหมี
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชน
อํานาจตอรองตางๆ กับคูคาไดมากข้ึน และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิด
ท่ีแตละประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว) 

  Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให AEC เปนไปคือ 

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 
4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 

  จากการท่ีเทศบาลตําบลทาอุเทนไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน ๗ ยุทธศาสตร 
ดังนั้น จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผลกระทบตอเทศบาลตําบล 
ทาอุเทน ในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 การสรางโครงสรางพ้ืนฐาน ปจจัยท่ีทําใหเกิดสภาพปญหาในการทํางานลาชา เนื่องจากการ

จางชางท่ีมีประสบการณในการทํางาน ซ่ึงเปนท่ีรูกันวาทุกวันนี้การจางชางท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานการผานงาน
พัฒนาฝมือแรงงานนั้นหายาก เนื่องจากแรงงานสมองไหลไปรับการจางงานยังตางตําบล อําเภอ จังหวัด หรือ
ตางประเทศ จนตองจางงานแรงงานตางดาว เชนแรงานจากประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ฯลฯ และอาจจะ
ประสบปญหาตามมา คือ การจางแรงงานถูกกฎหมายหรือไม มีใบอนุญาตทํางานท่ีถูกตองหรือไม อาจมี
ผลกระทบกับหนวยงานท่ีทําการจางแรงงานท่ีผิดกฎหมายได 

 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเทศบาลตําบลทาอุเทน ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศเพ่ือนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเท่ียว คนทํางาน หรือการอ่ืนใด 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เชน ถนน ปายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ีจําเปน 
เปนตน 
 
 
 
 
 
 



 
๒๖ 

๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีเทศบาลจะดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลตําบลทาอุเทน  วิเคราะหและพิจารณาแลวเห็นวา ภารกิจหลัก และภารกิจรอง
ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีเทศบาล  ไดแก 

         ๑.  ภารกิจหลัก 
     ๑.๑  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหครอบคลุมและท่ัวถึงทุกชุมชน 
     ๑.๒  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

    ๑.๓  ดานการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
                         ๑.๔  ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย 

๒.  ภารกิจรอง 
     ๒.๑  ดานการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
     ๒.๒  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการทองเท่ียว 
     ๓.๓  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
๗. สรุปปญหา/แนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบ 

 เทศบาลตําบลทาอุเทน   เปนเทศบาลประเภทสามัญ   โดยกําหนดโครงสรางการแบง     
สวนราชการออกเปน  ๕  สวนราชการ  ไดแก 

๑.  สํานักปลัดเทศบาล 
๒.  กองคลัง 
๓.  กองชาง 
๔.  กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
๕.  กองการศึกษา 

 โดยกําหนดใหมีกรอบอัตรากําลังท้ังสิ้น  ๖๒  อัตรา  ซ่ึงไดมีการวิเคราะหภารกิจ  ปริมาณ
งาน  และคุณภาพของงาน  และในภารกิจงานใดท่ีเทศบาลตําบลทาอุเทน  มีภารกิจงานและปริมาณงานท่ีเพ่ิม
มากข้ึนจากเดิม  และมีความตองการใชบุคลากรท่ีมีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  ในการปฏิบัติ
ภารกิจ  นั้น  เทศบาลตําบลทาอุเทนก็มีการกําหนดโครงสรางและกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับ
ภารกิจ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล  เพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจของ
เทศบาลไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือไมใหภาระคาใชจายของเทศบาลเกินวงเงิน  ๔๐ %  ตามท่ี
กฎหมายกําหนด   

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

ขอ  ๘.  โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
  จากสภาพปญหาของเทศบาลตําบลทาอุเทนดังกลาว  เทศบาลตําบลทาอุเทน  มีภารกิจ
อํานาจหนาท่ี ท่ีจะตองดําเนินการแกไขปญหาภายใตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวใน พระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  ประกอบพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ 
ดังนี้ 
  ๘.๑  โครงสรางสวนราชการ 
 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลงัใหม หมายเหตุ 

๑. สํานักปลัดเทศบาล 
    ๑.๑  ฝายอํานวยการ 
          ๑)  งานบริหารท่ัวไป 
          ๒)  งานธุรการ 
          ๓)  งานการเจาหนาท่ี 
          ๔)  งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
          ๕)  งานประชาสัมพันธ 
          ๖)  งานกิจการสภา 
    ๑.๒  ฝายปกครอง 
          ๑)  งานทะเบียนราษฎร 
          ๒)  งานนิติการ 
          ๓)  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          ๔)  งานเทศกิจและรักษาความสงบ 
               เรียบรอย 

๑. สํานักปลัดเทศบาล 
    ๑.๑  ฝายอํานวยการ 
          ๑)  งานบริหารท่ัวไป 
          ๒)  งานธุรการ 
          ๓)  งานการเจาหนาท่ี 
          ๔)  งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
          ๕)  งานประชาสัมพันธ 
          ๖)  งานกิจการสภา 
          ๗) งานรัฐพิธ ี
    ๑.๒  ฝายปกครอง 
          ๑)  งานทะเบียนราษฎร 
          ๒)  งานนิติการ 
          ๓)  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          ๔)  งานเทศกิจและรักษาความสงบ 
               เรียบรอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. กองคลัง 
    ๒.๑  ฝายบริหารงานคลัง 
          ๑)  งานบริหารงานคลัง 
          ๒)  งานธุรการ 
          ๓)  งานการเงิน 
          ๔)  งานบัญช ี
          ๕)  งานพัสดุและทรัพยสิน 
   ๒.๒  งานพัฒนารายได 
   ๒.๓  งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
   ๒.๔  งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน    

๒. กองคลัง 
    ๒.๑  ฝายบริหารงานคลัง 
          ๑)  งานบริหารงานคลัง 
          ๒)  งานธุรการ 
          ๓)  งานการเงิน 
          ๔)  งานบัญช ี
          ๕)  งานพัสดุและทรัพยสิน 
   ๒.๒  งานพัฒนารายได 
   ๒.๓  งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
   ๒.๔  งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน    

 
 

 
 
 
 
 
 



 
๒๘ 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
๓. กองชาง 
   ๓.๑  งานธุรการ 
   ๓.๒  งานวิศวกรรม 
   ๓.๓  งานสถาปตยกรรม 
   ๓.๔  งานผังเมือง 
   ๓.๕  งานสาธารณูปโภค 
   ๓.๖  งานจัดสถานท่ีและไฟฟา 
   ๓.๗  งานสวนสาธารณะ 

๓. กองชาง 
   ๓.๑  งานธุรการ 
   ๓.๒  งานวิศวกรรม 
   ๓.๓  งานสถาปตยกรรม 
   ๓.๔  งานผังเมือง 
   ๓.๕  งานสาธารณูปโภค 
   ๓.๖  งานจัดสถานท่ีและไฟฟา 
   ๓.๗  งานสวนสาธารณะ 

 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
    ๔.๑   งานธุรการ 
    ๔.๒   งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม 
    ๔.๓   งานรักษาความสะอาด 
    ๔.๔   งานวางแผนสาธารณสุข 
    ๔.๕   งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
    ๔.๖   งานสัตวแพทย 
    ๕.๗   งานการเงินและบัญชี 
    ๕.๘   งานสงเสริมสุขภาพ 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
    ๔.๑   งานธุรการ 
    ๔.๒   งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม 
    ๔.๓   งานรักษาความสะอาด 
    ๔.๔   งานวางแผนสาธารณสุข 
    ๔.๕   งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
    ๔.๖   งานสัตวแพทย 
    ๕.๗   งานสงเสริมสุขภาพ   

 

๕. กองการศึกษา 
   ๕.๑  ฝายสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  
          และวัฒนธรรม 
          ๑)  งานการศึกษาปฐมวัย 
          ๒)  งานการศึกษานอกระบบและ 
               การศึกษาตามอัธยาศัย 
          ๓)  งานกีฬาและนันทนาการ 
          ๔)  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
          ๕)  งานสงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
          ๖)  งานกิจการศาสนา 
          ๗)  งานฝกและสงเสริมกลุมอาชีพ 
   ๕.๒  งานธุรการ 
   ๕.๓  งานสังคมสงเคราะห 
   ๕.๔  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
   ๕.๕  งานพัฒนาชุมชน 

๕. กองการศึกษา 
   ๕.๑  ฝายสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  
          และวัฒนธรรม 
          ๑)  งานการศึกษาปฐมวัย 
          ๒)  งานกีฬาและนันทนาการ 
          ๓)  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
          ๔)  งานสงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  
          ๕)  งานฝกและสงเสริมกลุมอาชีพ 
   ๕.๒  งานธุรการ 
   ๕.๓  งานสังคมสงเคราะห 
   ๕.๔  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
   ๕.๕ งานพัฒนาชุมชน 

 
 
 
 

๖. หนวยตรวจสอบภายใน 
    ๖.๑  งานตรวจสอบภายใน 

๖. หนวยตรวจสอบภายใน 
    ๖.๑  งานตรวจสอบภายใน 

 
 

 
 

 

 

 



๒๙ 
๘.๒  การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 

                                เทศบาลตําบลทาอุเทน  ไดมีการวิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจท่ีจะ
ดําเนินการในแตละสวนราชการในระยะเวลา  ๓  ป  ขางหนา  วาปริมาณงานในแตละสวนราชการมีเทาใด  
ตลอดจนภาระคาใชจายตามมาตรา  ๓๕  เพ่ือนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงใด  จํานวนเทาใด  จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจ  ปริมาณงาน  เพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณและเพ่ือใหการบริหารงานของ
เทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยไดกําหนดตําแหนงตามภารกิจดานตางๆ ดังนี้   
                            ๘.๒.๑  เทศบาลตําบลทาอุเทน  ไดกําหนดภารกิจดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานให
ครอบคลุม  ดังนั้น  บุคลากรท่ีควรกําหนด  ไดแก 

             ๑)  นักบริหารงานชาง  
             ๒)  วิศวกรโยธา   
             ๓)  นายชางโยธา 
             ๔)  นายชางไฟฟา    
             ๕)  เจาพนักงานธุรการ 
             ๖)  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป 

                             ๘.๒.๒  เทศบาลตําบลทาอุเทน  กําหนดภารกิจดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน   ดังนั้น  บุคลากรท่ีควรกําหนด  ไดแก 

              ๑)  นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
     ๒)  นักวิชาการสขุาภิบาล 
     ๓)  นักวิชาการสาธารณสขุ  
              ๔)  เจาพนักงานสาธารณสุข 
              ๕)  เจาพนักงานธุรการ           
              ๖)  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป 

                             ๘.๒.๓  เทศบาลตําบลทาอุเทน  กําหนดภารกิจดานการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพ   ดังนั้น  บุคลากรท่ีควรกําหนด  ไดแก 

              ๑)  นักบริหารงานเทศบาล          
              ๒)  นักบริหารงานท่ัวไป                      
              ๓)  นักวิเคราะหวิเคราะหนโยบายและแผน     
              ๔)  นิติกร 
              ๕)  นักทรัพยากรบุคคล                   
              ๖)  เจาพนักงานธุรการ 
              ๗)  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร        
              ๘)  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป 

                             ๘.๒.๔  เทศบาลตําบลทาอุเทน  กําหนดภารกิจดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  
และการรักษาความสงบเรียบรอย   ดังนั้น  บุคลากรท่ีควรกําหนด  ไดแก 

              ๑)  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
              ๒)  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

                        ๘.๒.๕  เทศบาลตําบลทาอุเทน  กําหนดภารกิจดานการวางแผน  การบริหารการคลัง        
การสงเสริมการลงทุน   พานิชยกรรม   และการทองเท่ียว   ดังนั้น  บุคลากรท่ีควรกําหนด  ไดแก 

              ๑)  นักบริหารงานการคลัง   
              ๒)  นักวิชาการเงินและบัญชี  
              ๓)  นักวิชาการพัสดุ   
              ๔)  นักวิชาการจัดเก็บรายได 
              ๕)  เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
              ๖)  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป 

    ๘.๒.๖  เทศบาลตําบลทาอุเทน  กําหนดภารกิจดานการศึกษา  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน  และการจัดการแขงขันกีฬา   ดังนั้น  บุคลากรท่ีควรกําหนด  ไดแก 

              ๑)  นักบริหารงานการศึกษา              
              ๒)  นักวิชาการศึกษา   
              ๓)  นักพัฒนาชุมชน 
              ๔)  เจาพนักงานธุรการ                            
              ๕)  คร ู  
              ๖)  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป 

    ๘.๒.๗  หนวยตรวจสอบภายใน   
              ๑) นักวิชาการตรวจสอบภายใน                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
กรอบอัตรากําลัง  ๓  ป  ระหวางป  พ.ศ. ๒๕๖๔  - ๒๕๖๖   

 

 
สวนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
กําลัง 
เดิม 

 

กรอบอัตรากําลังท่ีคาดวา
จะตองใชในชวงระยะเวลา 

๓  ป  ขางหนา 
เพ่ิม / ลด 

หมายเหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น) ระดับกลาง  
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น) ระดับตน   
สํานักปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท่ัวไป  (หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล) 
ระดับตน   
    ฝายอํานวยการ 
นักบริหารงานท่ัวไป  (หัวหนาฝายอํานวยการ) 
ระดับตน   
           งานธุรการ 
เจาพนักงานธุรการ  (ปง.) 
           งานการเจาหนาท่ี 
นักทรัพยากรบุคคล  (ปก.)  
           งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  (ปก.) 
    ฝายปกครอง 
หัวหนาฝายปกครอง (นักบริหารงานท่ัวไป)  ระดับตน   
           งานทะเบียนราษฎร 
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  (ปก.) 
           งานนิติการ 
นิติกร  (ปก.) 
           งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง.)   
          พนักงานจางตามภารกิจ  ประเภทผูมีคณุวุฒิ 
ผูชวยเจาหนาท่ีเคราะหนโยบายและแผน 
ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมลู 
ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 

        พนักงานจางตามภารกิจ  ประเภทผูมีทักษะ 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานขับรถดับเพลิง 
พนักงานขับรถยนต 
          พนักงานจางท่ัวไป 
พนักงานขับรถยนตสวนกลาง 
พนักงานดับเพลิง 
คนงานท่ัวไป 
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กําหนดเพ่ิม 

 
 

 
รวม ๒๐ ๒๓ ๒๓ ๒๓ +๓ - -  

 

 



 
๓๒ 

กรอบอัตรากําลัง  ๓  ป  ระหวางป  พ.ศ. ๒๕๖๔  - ๒๕๖๖ 
 

 
สวนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
กําลัง 
เดิม 

 

กรอบอัตรากําลังท่ีคาดวา
จะตองใชในชวง

ระยะเวลา 
๓  ป  ขางหนา 

เพ่ิม / ลด 
หมาย
เหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) 
ระดับตน   
     ฝายบริหารงานคลัง 
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง) ระดับตน   
         
        งานการเงิน 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)   
         งานบัญช ี 
นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก.) 
 
        งานพัสดุและทรัพยสิน 
นักวิชาการพัสดุ  (ปก.) 
     งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
นักวิชาการจัดเก็บรายได  (ปก./ชก.) 
     งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง.) 
     งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
      - 
 
 พนักงานจางตามภารกิจ  ประเภทผูมีคุณวุฒ ิ

ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 
ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
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 ยุบเลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 กําหนด
เพ่ิม 
 
 
 

รวม ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ - - -  
 



 
๓๓ 

 
กรอบอัตรากําลัง  ๓  ป  ระหวางป  พ.ศ. ๒๕๖๔  - ๒๕๖๖ 

 

 
สวนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
กําลัง 
เดิม 

 

กรอบอัตรากําลังท่ีคาดวา
จะตองใชในชวง

ระยะเวลา 
๓  ป  ขางหนา 

เพ่ิม / ลด 
หมาย
เหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)  
ระดับตน   
        งานธุรการ 
เจาพนักงานธุรการ  (ปง.) 
        งานวิศวกรรม 
วิศวกรโยธา (ปก/ชง) 
นายชางโยธา  (ชง.) 
        งานผังเมือง 
นายชางโยธา  (ชง.) 
        งานสาธารณูปโภค 
นายชางโยธา  (ชง.) 
        งานจัดสถานท่ีและไฟฟา 
 นายชางไฟฟา (ชง.) 
        พนักงานจางท่ัวไป 
พนักงานขับรถยนต 
คนงานท่ัวไป 
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กําหนด

เพ่ิม 
 

รวม ๙ ๑๐ ๑๐   ๑๐ +๑ 
 

- -  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



๓๔ 
 

กรอบอัตรากําลัง  ๓  ป  ระหวางป  พ.ศ. ๒๕๖๔  - ๒๕๖๖ 
 

 
สวนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
กําลัง 
เดิม 

 

กรอบอัตรากําลังท่ีคาด
วาจะตองใชในชวง

ระยะเวลา 
๓  ป  ขางหนา 

เพ่ิม / ลด 
หมายเหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
ระดับตน  
        งานธุรการ 
เจาพนักงานธุรการ  (ชง.) 
        งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม 
นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก.ชก.) 
       งานวางแผนสาธารณสุข 
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก/ชก.) 
       งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
เจาพนักงานสาธารณสุข  (ชง.) 
        
       พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทผูมี
ทักษะ 
พนักงานขับรถขยะ 
คนงานประจํารถขยะ 
        พนักงานจางท่ัวไป 
พนักงานขับรถขยะเล็ก 
 

 
๑ 
 
 
 

๑ 
 

- 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

 
๑ 
๓ 
 

๑ 
 
 

 
๑ 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

 
๑ 
๓ 
 

๑ 
 
 
 

 
๑ 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

 
๑ 
๓ 
 

๑ 
 
 
 

   
 ๑ 

 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

 
๑ 
๓ 
 

๑ 
 
 

 
- 
 
 
 
- 

 
+๑ 
 
- 

 
- 
 
 

 
- 
- 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
 

 
- 
- 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
 

 
- 
- 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
กําหนดเพ่ิม 

 
 
 
 
 

   
 

รวม ๙   ๑๐    ๑๐  ๑๐ +๑ - -  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๕ 
 

กรอบอัตรากําลัง  ๓  ป  ระหวางป  พ.ศ. ๒๕๖๔  - ๒๕๖๖ 
 

 
สวนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
กําลัง 
เดิม 

 

กรอบอัตรากําลังท่ีคาด
วาจะตองใชในชวง

ระยะเวลา 
๓  ป  ขางหนา 

เพ่ิม / ลด 
หมาย
เหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

กองการศึกษา 
ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา)ระดับตน  

ฝายสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา)  ระดับ
ตน  
        งานการศึกษาปฐมวัย 
นักวิชาการศึกษา  (ชก.) 
  งานธุรการ 
เจาพนักงานธุรการ  (ชง.) 
  งานพัฒนาชุมชน 
นักพัฒนาชุมชน  (ปก.) 
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 
คร ู
  พนักงานจางท่ัวไป 
คนงานท่ัวไป 
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รวม ๘ ๘ ๘ ๘ - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

กรอบอัตรากําลัง  ๓  ป  ระหวางป  พ.ศ. ๒๕๖๔  - ๒๕๖๖ 
 

 
สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
กําลัง 
เดิม 

 

กรอบอัตรากําลังท่ีคาดวา
จะตองใชในชวง

ระยะเวลา 
๓  ป  ขางหนา 

เพ่ิม / ลด 
หมาย
เหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

หนวยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (ปก./ชก.) 
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รวม ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวมท้ังหมด ๕๗ ๖๒ ๖๒ ๖๒ +๕ - -  

 



-๕๖- 
 

๑๒. แนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานเทศบาล / พนักงานจางของเทศบาล                                             

เทศบาลตําบลทาอุเทน  ไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยจัดทํา
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเทศบาลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ ทัศนคติท่ีดีมี   คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะ
ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเทศบาลและพนักงานจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ภายในชวงระยะเวลา
๓  ป  ตามแผนอัตรากําลัง  ดังนี้ 
  ๑.  หลักการและเหตุผล 
        เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  ดานความรูและทักษะขอ
งานในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  ดานคุณสมบัติสวนตัว  และดานคุณธรรมจริยธรรม  ตลอดจนการ
พัฒนาตามแนวทางนโยบายของรัฐ  คือ  การพัฒนาไปสู  Thailand  ๔.๐  ดังนั้น  เทศบาลตําบลทาอุเทน    
จึงมีความจําเปนในการพัฒนาระบบการทํางานไปสูยุค ๔.๐ ดวยเชนกัน  โดยกําหนดแนวทางการพัฒนา
พนักงานเทศบาลเพ่ือสงเสริมการทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือประโยชนของประชาชนเปนหลัก  
กลาวคือ 
       ๑)  เปนองคกรท่ีเปดกวางและเชื่อมโยงกัน  โดยตองมีความเปดเผยโปรงใสในการทํางาน  
โดยเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซ่ึงกัน
และกัน  และสามารถเขาตรวจสอบการทํางานไดตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอ่ืนๆ เชน  
ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม 
       ๒) ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  ตองทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยตั้งคําถาม
กับตัวเองเสมอวา  ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนนแกไข  ปญหาความตองการและตอบสนองความตองการของ
ประชานชน  โดยไมตองรอใหประชาชนเขามาติดตอขอรับการบริการหรือรองขอความชวยเหลือจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  รวมท้ังใชประโยชนจากขอมูลขาวสารของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหมในการ
จัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความตองการของประชาชน  พรอมท้ังอํานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยง
กันเองของทุกสวนราชการเพ่ือใหบริการตางๆ  สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว 
       ๓) องคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  เทศบาลตองมีการเตรียมการณไวลวงหนา     
มีการวิเคราะหความเสี่ยง  สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกตองคความรู  ในแบบสหสาขาวิชาเขา
มาใชในการตอบโตกัลปโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน  เพ่ือสรางคุณคามีความยืดหยุน  และ
ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตางๆ  ไดอยางทันเวลา  ตลอดจนเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะ
สูง  และปรับตัวเขาสูสภาพความเปนสํานักงานสมัยใหม  รวมท้ังทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอการปฏิบัติ
ราชการ  และปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 
           ท้ังนี้  วิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใด  หรือวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได  เชน  การ
ปฐมนิเทศ  การฝกอบรม  การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เปนตน         
  ๒.  เปาหมายการพัฒนา   
       พนักงานเทศบาล /พนักงานจางของเทศบาลตําบลทาอุเทน  ทุกคน 
  ๓.  วิธีการพัฒนา 
        วิธีการพัฒนาหรือแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลทาอุเทน  อาจดําเนินการเอง
หรือรวมกับสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนรวมท้ังสงพนักงานเทศบาลและพนักพนักงานจาง  เขารวมอบรมตาม
โครงการหรือแผนงานการพัฒนาของสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืน  ซ่ึงการพัฒนาอาจกระทําไดหลายวิธี  เชน 
 
 



-๕๗- 
 
       ๓.๑  การฝกอบรม 
       ๓.๒  การศึกษาหรือดูงาน 
       ๓.๓  การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา 
       ๓.๔  การแนะแนว  การใหคําปรึกษาหรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม 
  ๔. ระยะเวลาในการรับการพัฒนาสามารถ  จําแนกออกเปน  ๒  สวน  ดังนี ้
                         ๔.๑  การพัฒนาสําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจางท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
ใหม  จะทําการพัฒนาในชวงระยะเวลา  ๓  เดือนแรก 

    ๔.๒  การพัฒนาสําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจางท่ีปฏิบัติงานในเทศบาล 
ตอเนื่องกันมาไมนอยกวา  ๑  ป  จะไดรับการพัฒนาอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง   
                 ๕. งบประมาณในการพัฒนา 

          ในดานงบประมาณเทศบาลตําบลทาอุเทน  ไดตั้งงบประมาณในการพัฒนาและสงเสริม 
ความรูใหแกบุคลากรของเทศบาล เพ่ือเสริมสรางความรูใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง รวมถึงสมาชิก
สภาเทศบาล   ใหเขาใจในบทบาท   หนาท่ีเพ่ือประโยชนในการใหบริการประชาชน 

๖.  การติดตามและประเมินผล 
            การติดตามและประเมินผลจะพิจารณาจากผลงานและการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

     ๖.๑  ปริมาณงาน 
     ๖.๒  คุณภาพของผลงาน 
     ๖.๓  ความทันเวลา 
     ๖.๔  ผลลพัธ  ประโยชนในการนําไปใช  และประสิทธิผลของงาน 
     ๖.๕  การประหยัดทรัพยากรหรือความคุมคาของงาน 
     ๖.๖  ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
     ๖.๗  การรักษาวินัย 
     ๖.๘  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล 

๑๓. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล/ พนักงานจางของเทศบาล 

               เทศบาลตําบลทาอุเทน ไดกําหนดคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและพนักงานจางของ
เทศบาล  เพ่ือใหพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลมีความประพฤติดี  สํานึกในหนาท่ี สามารถ
ประสานงานกับทุกฝายตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนี้   
         (๑)  พนักงานเทศบาลและพนักงานจางพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี   และประพฤติตนให 
เหมาะสมกับการเปนขาราชการ 
               (๒)  พนักงานเทศบาลและพนักงานจางพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ 
ซ่ือสัตยและไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ  ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไว  ก็พึงปฏิบัติ 
ตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย 
                     (๓)  พนักงานเทศบาลและพนักงานจางพึงมีทัศนคติท่ีดีและพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม  รวมท้ังเพ่ิมพูนความรู  ความสามารถ  และทักษะในการทํางานเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการมี
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
               (๔)  พนักงานเทศบาลและพนักงานจางพึงปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความสุจริตเสมอภาคและ
ปราศจากอคติ                                                  
         (๕)  พนักงานเทศบาลและพนักงานจางพึงปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ 
 



-๕๘- 
 

รอบคอบ  รวดเร็วขยันหม่ันเพียร  ถูกตองสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทางราชการและประชาชน
เปนสําคัญ 
         (๖)  พนักงานเทศบาลและลูกจางพึงปฏิบัติตนเปนผูตรงตอเวลา  และใชเวลาราชการใหเปน 
ประโยชนตอทางราชการอยางเต็มท่ี 

        (๗)  พนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาลพึงดูแลรักษา  และใชทรัพยสินของทางราชการ 
อยางประหยัดคุมคา  โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของ 
ตนเอง 

(๘)  พนักงานเทศบาลซ่ึงเปนผูบังคับบัญชา  พึงดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาท้ังในดานการ 
ชวยเหลือกลุมงานของตนท้ังในดานการใหความคิดเห็น  การชวยทํางาน  การแกปญหารวมกัน  รวมท้ังการ 
เสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นวาเปนประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 

(๙) พนักงานเทศบาลและพนักงานจางพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  การใหความ            
รวมมือชวยเหลือกลุมงานของตนเองท้ังในดานการใหความคิดเห็นการชวยทํางาน  การแกไขปญหารวมกัน       
รวมท้ังการเสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 
                    (๑๐)  พนักงานเทศบาลและพนักงานจางพึงชวยเหลือเก้ือกูลกันในทางท่ีชอบ  รวมท้ัง 
สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี  รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชน 
สวนรวม   
                   (๑๑)  พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  พึงปฏิบัติตอผูรวมงานตลอดจนผูเก่ียวของดวย
ความสุภาพ  มีน้ําใจ  และมนุษยสัมพันธอันดี 
                    (๑๒)  พนักงานเทศบาลและพนักงานจางพึงละเวนจากการนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 
                    (๑๓)  พนกังานเทศบาลและพนักงานจางพึงใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ 
ดวยความเปนธรรม  เอ้ือเฟอ  มีน้ําใจ  และใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพ  ออนโยน  เม่ือเห็นวาเรื่องใดไมสามารถ 
ปฏิบัติไดหรือไมอยูในอํานาจหนาท่ีของตนท่ีจะตองปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหติดตอยัง 
หนวยงานอ่ืนหรือบุคคลซ่ึงตนทราบวามีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้น ๆ ไป 
                     (๑๔)  พนักงานเทศบาลและพนักงานจางพึงประพฤติใหเปนท่ีเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 
                     (๑๕)  พนักงานเทศบาลและพนักงานจางพึงละเวนการริบทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด  ซ่ึง 
มีมูลคาเกินปกติ 
                     (๑๖)  วิสัยท่ีวิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการ  หรือผูซ่ึงอาจไดรับ 
ประโยชนจากการปฏิบัติก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  เพ่ือดําเนินการตามสมควรแกกรณี 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



๑๐. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง  ๓ ป        

      โครงสรางสวนราชการของเทศบาลตําบลทาอุเทน   

  
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น)  
ระดับกลาง  

สํานักปลัดเทศบาล 
หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

(นักบริหารท่ัวไป)  
ระดับตน 

 

๑. ฝายอํานวยการ 
   ๑.๑  งานบรหิารทั่วไป 
           - หัวหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป)       
             ระดับตน 
   ๑.๒  งานธุรการ 
           - จพง.ธุรการ (ปง./ชง.)   
   ๑.๓  งานการเจาหนาที่  
           - นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 
   ๑.๔ งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

        - นักวิเคราะหนโยบายฯ (ปก./ชก.) 
๑.๕  งานประชาสัมพนัธ 
๑.๖  งานกิจการสภา 

   ๑.๗ งานรัฐพิธ ี
๒. ฝายปกครอง 
    - หัวหนาฝายปกครอง (นักบริหารงานท่ัวไป)       
      ระดับตน 
   ๒.๑  งานทะเบียนราษฎร 
           - นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปก./ชก.) 
   ๒.๒  งานนติิการ 
         - นิติกร  (ปก./ชก.) 
   ๒.๓  งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

        - จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.) 
   ๒.๔  งานเทศกิจและรกัษาความสงบเรียบรอย  
           - 

๑. ฝายบริหารงานคลัง 
    ๑.๑  งานบริหารงานคลัง 
     - หัวหนาฝายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง)  
              ระดับตน 
    ๑.๒  งานธรุการ 
    ๑.๓  งานการเงิน 
    ๑.๔  งานบัญชี 
            - นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก./ชก.) 
    ๑.๕  งานพัสดุและทรัพยสิน 
            - นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)  
๒. งานพัฒนารายได 
    -  นักวิชาการจัดเก็บรายได  (ปก./ชก.) 
๓.  งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย  
    -  จพง.จัดเก็บรายได  (ปง./ชง.) 
๔. งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน    
    - 

๑. งานธุรการ 
    -  จพง.ธรุการ  (ปง./ชง.) 
๒. งานวิศวกรรม 
   -   วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) 
    -  นายชางโยธา (ปง./ชง.) 
๓.  งานสถาปตยกรรม 
    - 
๔.  งานผังเมือง 
    -  นายชางโยธา (ปง./ชง.) 
๕. งานสาธารณูปโภค 
    -  นายชางโยธา (ปง./ชง.) 
๖. งานจัดสถานท่ีและไฟฟา 
    -  นายชางไฟฟา  (ปง./ชง.) 
๗. งานสวนสาธารณะ 
    -   
 

๑.  งานธุรการ 
     -  เจาพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.) 
๒.  งานสุขาภิบาลอนามัยและส่ิงแวดลอม 
     -นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.) 
๓.  งานรักษาความสะอาด 
     - 
๔.  งานวางแผนสาธารณสุข 
  -  นักวิชาการสาธารณสุข 
๕.  งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
      -  จพง.สาธารณสุข (ปง./ชง.) 
๖.  งานสัตวแพทย 
      - 
๗.  งานสงเสริมสุขภาพ 
     - 

๑. ฝายสงเสริมการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  - หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (นักบริหารงานการศึกษา) ระดับตน 
     ๑.๑  งานการศกึษาปฐมวัย 
             - นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 
             - ครู 
     ๑.๓  งานกีฬาและนนัทนาการ 
             - 
     ๑.๔  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
            - 
     ๑.๕  งานสงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
            - 
     ๑.๖ งานฝกและสงเสริมกลุมอาชีพ 
            - 
๒. งานธุรการ 
     -  จพง.ธุรการ  (ปง./ชง.) 
๓.  งานสังคมสงเคราะห 
     - 
๔.  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
     - 
๕.  งานพฒันาชุมชน 
      -  นักพัฒนาชุมชน  (ปก./ชก.) 
 

หนวยตรวจสอบภายใน 

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (ปก./ชก.) 
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน) 

ระดับตน  
 

กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง)  
ระดับตน 

 

กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง)  

ระดับตน 

 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 
ผูอํานวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม)  

ระดับตน 
 

กองการศึกษา 
ผูอํานวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา)  

ระดับตน 
 

  ๔๓ 



 

โครงสรางของสํานักปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารท่ัวไป)  

ระดับตน  (๑) 

ฝายอํานวยการ 
หัวหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารท่ัวไป)  

ระดับตน  (๑) 

ฝายปกครอง 
หัวหนาฝายปกครอง (นักบริหารท่ัวไป)  

ระดับตน  (๑) 

   ๑.  งานบริหารท่ัวไป 
          - คนงานทั่วไป (๒) 
   ๒.  งานธุรการ 
         - จพง.ธุรการ (ปง./ชง.) (๑)  
         - ผช.จนท.บันทกึขอมูล (๑) 

       - พนง.ขับรถยนตสวนกลาง  (๑) 
   ๓.  งานการเจาหนาท่ี  
         - นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)  (๑) 
   ๔.  งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

       - นักวเิคราะหนโยบายฯ (ปก./ชก.)  (๑) 
      - ผช. จนท วิเคราะหนโยบายและแผน (๑) 
๕.  งานประชาสมัพันธ 
         ผช.จพง. ประชาสัมพันธ (๑ )   
       - พนง.ขับรถยนต  (๑) 
๖.  งานกิจการสภา 
       - 
๗ .งานรัฐพิธี 

        - 

 

  ๑. งานทะเบียนราษฎร 
       - นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปก./ชก.) (๑) 
  ๒. งานนิติการ 
      - นิติกร  (ปก./ชก.)  (๑) 
  ๓. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     - จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.) (๑) 
     - พนง.ขับรถดับเพลิง  (๑) 
     - พนง.ดับเพลิง (๓) 
      - คนงานท่ัวไป (๑) 

  ๔. งานเทศกิจและรักษาความสงบเรียบรอย  
       - 

  ๔๔ 



โครงสรางของกองคลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)  

ระดับตน  (๑) 

ฝายบริหารงานคลงั 
หัวหนาฝายบริหารงานคลงั (นักบริหารงานการคลัง)  

ระดับตน  (๑) 

๑. ฝายบริหารงานคลัง 
    ๑.๑  งานบริหารงานคลัง 
           - 
    ๑.๒  งานธุรการ 
            -  
    ๑.๓  งานการเงิน 
          - ผช.จนท.บันทึกขอมูล (๑) 

    ๑.๔  งานบัญช ี
            - นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก./ชก.)  (๑) 
    ๑.๔  งานพัสดุและทรัพยสิน 
            - นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)  (๑)  
            - ผช.จพง. พัสดุ (๑) 

๒. งานพัฒนารายได 
    -  นักวิชาการจัดเก็บรายได  (ปก./ชก.) (๑) 
    -  ผช.จพง.จัดเก็บรายได (๑) 
๓.  งานผลประโยชนและกจิการพาณิชย  
    -  จพง.จัดเก็บรายได  (ปง./ชง.)  (๑) 
    -  ผช.จนท.จัดเก็บรายได  (๑) 
๔. งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

    -   

  ๔๕ 



โครงสรางของกองชาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)  

ระดับตน  (๑) 

๑. งานธุรการ 
    -  จพง.ธุรการ  (ปง./ชง.) (๑) 
๒. งานวิศวกรรม 
      วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) (๑) 
    -  นายชางโยธา (ปง./ชง.)  (๑) 
๓.  งานสถาปตยกรรม 
๔.  งานผังเมือง 
    -  นายชางโยธา (ปง./ชง.)  (๑) 
๕. งานสาธารณูปโภค 
    -  นายชางโยธา (ปง./ชง.)  (๑) 
๖. งานจัดสถานท่ีและไฟฟา 
    -  นายชางไฟฟา  (ปง./ชง.)  (๑) 
    -  คนงานท่ัวไป  (๒) 
    -  พนักงานขับรถยนต  (๑) 
๗. งานสวนสาธารณะ 

    - 

  ๔๖ 



โครงสรางของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

ระดับตน  (๑) 

๑.  งานธุรการ 
     -  เจาพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.)  (๑) 
๒.  งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม 
      - นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.) (๑) 
๓.  งานรักษาความสะอาด 
     - พนง.ขับรถขยะ (๒) 
     - คนงานประจํารถขยะ  (๓) 
๔.  งานวางแผนสาธารณสขุ 
      -นักวิชาการสาธารณสุข(๑) 
๕.  งานปองกันและควบคุมโรคตดิตอ 
      -  จพง.สาธารณสุข (ปง./ชง)  (๑) 
๖.  งานสัตวแพทย 
      - 
๗.  งานสงเสริมสขุภาพ 

     - 

๔๗ 



โครงสรางของกองการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

กองการศึกษา 
ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)  

ระดับตน  (๑) 

ฝายสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา)  
ระดับตน  (๑) 

๑. ฝายสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
    ๑.๑  งานการศึกษาปฐมวัย 
           - นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (๑) 
           - ครู  
     ๑.๒  งานกีฬาและนันทนาการ 
             - คนงานท่ัวไป (๑) 
     ๑.๓  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
             - 
     ๑.๔  งานสงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
             -   
     ๑.๕  งานฝกและสงเสริมกลุมอาชีพ 
             - 

๒. งานธุรการ 
     -  จพง.ธุรการ  (ปง./ชง.) (๑) 
      
๓.  งานสังคมสงเคราะห 
     - 
๔.  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
     - 
๕.  งานพัฒนาชุมชน 
      -  นักพัฒนาชุมชน  (ปก./ชก.) (๑) 
 

  ๔๘ 



โครงสรางของหนวยตรวจสอบภายใน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หนวยตรวจสอบภายใน 

-  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (ปก./ชก.)  (๑) 

  ๔๙ 



 
 
 หมายเหตุ :  ฐานการคํานวณงบประมาณรายจายประจําป  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบต. ท่ี  มท  ๐๘๐๙.๒/ว ๗๐  ลงวันท่ี  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 
  ฐานการคํานวณงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.๒๕๖๔  ใหใชขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๓  เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ  ๕  เปน
ฐานการคํานวณ  สําหรับงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๖๕  และ  ๒๕๖๖  ใหบวกเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ  ๕  เพ่ือเปนฐานการคํานวณภาระคาใชจายตามมาตรา  ๓๕  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

งบประมาณรายจาย
ประจําป  ๒๕๖๓ 

(บาท) 

รอยละ  ๕  ของ
งบประมาณรายจาย 

ป ๒๕๖๓ (บาท) 

งบประมาณรายจาย
ประจําป  ๒๕๖๔ 

(บาท) 

รอยละ  ๕  ของ
งบประมาณรายจาย 
 ป ๒๕๖๔  (บาท) 

งบประมาณรายจาย
ประจําป  ๒๕๖๕ 

(บาท) 

รอยละ  ๕  ของ
งบประมาณรายจาย 
 ป ๒๕๖๕ (บาท) 

งบประมาณรายจาย
ประจําป  ๒๕๖๖ 

(บาท) 
 

๕๑,๓๐๐,๓๐๐ 
 

 
๒,๕๖๕,๐๑๕ 

 
๕๓,๘๖๕,๓๑๕ 

 
๒,๖๙๓,๒๖๕.๗๕ 

 
๕๖,๕๕๘,๕๘๐.๗๕ 

 
๒,๘๒๗,๙๒๙.๐๓ 

 
๕๙,๓๘๖,๕๐๙.๗๘ 

 
คาใชจายดานบุคลากรตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖   

คํานวณตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบต. ท่ี  มท  ๐๘๐๙.๒/ว ๗๐  ลงวันท่ี  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 

คาใชจายดานบุคลากร
ป  ๒๕๖๔ 

คาใชจายตามมาตรา  
๓๕  ป  ๒๕๖๔ 

คาใชจายดานบุคลากร
ป  ๒๕๖๕ 

คาใชจายตามมาตรา  
๓๕  ป  ๒๕๖๕ 

คาใชจายดาน
บุคลากรป  ๒๕๖๖ 

คาใชจายตามมาตรา  
๓๕  ป  ๒๕๖๖ 

หมายเหตุ 

๑๘,๑๐๖,๓๕๙ 
๑๘,๑๐๖,๓๕๙ x ๑๐๐ 

๕๓,๘๖๕,๓๑๕ 
= ๓๓.๖๑  

๑๘,๖๖๘,๔๖๗.๕ 
๑๘,๖๖๘,๔๖๗.๕ x ๑๐๐ 

๕๖,๕๕๘,๕๘๐.๗๕ 
= ๓๓.๐๐ 

๑๙,๐๕๐,๓๐๒ 
๑๙,๐๕๐,๓๐๒ x๑๐๐ 
๕๙,๓๘๖,๕๐๙.๗๘ 

=  ๓๒.๐๗ 

 

 
 

   
  ๔๓ 
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