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๑ 

 แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๑. หลักการและเหตุผล 
 
  ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
ต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้าน
บุคคลของเทศบาล โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท) ก าหนด 
  ๑.๒ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล 
เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้เทศบาลแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความ
ต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลั ง และก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  ๑.๓ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลดอนเขือง จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง   
๓ ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6 ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๒. วัตถุประสงค์ 
 
 ๒.๑ เพ่ือให้เทศบาลต าบลดอนเขือง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม       
ไม่ซ้ าซ้อน อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๒ เพ่ือให้เทศบาลต าบลดอนเขือง มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างส่วน
ราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  ๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลดอนเขือง 
  ๒.๕ เพ่ือให้เทศบาลต าบลดอนเขืองสามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลดอนเขืองเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  ๒.๖ เพ่ือให้เทศบาลต าบลดอนเขืองด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้เหมาะสม 
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  ๒.๗ เพ่ือให้เทศบาลต าบลดอนเขืองมีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาลต าบลดอนเขือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๓. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
 
  เทศบาลต าบลดอนเขือง โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ซึ่งประกอบด้วย
นายกเทศมนตรีต าบลดอนเขือง เป็นประธาน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง เป็นกรรมการ 
และ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมใน
เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลดอนเขือง ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลดอนเขือง เพ่ือให้การด าเนินการของ
เทศบาลต าบลดอนเขือง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้
เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้น
ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการ
วางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  ๓.๒ การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ 
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดสกลนคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน:  Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง 
 ๓.๓.๑ การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๓.๓.๒ การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการครูหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการ
ก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่
ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน



๔ 

 แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เทศบาลต าบลดอนเขือง 

มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่
ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย 
  ๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้อง
ใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณา
แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างาน
ตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  ๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน ๓ 
ประเด็น ดังนี้ 
 ๓.๖.๑ เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
 ๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุราชการของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสม
ขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
 ๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  ๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเขตเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  ๓.๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
คน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
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อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็
พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็
ก าหนดต าแหน่งในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วน
ราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning 
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ 
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใน
เรื่องอ่ืนๆ เช่น 
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้
วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการ
จัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อัน
จะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 
  เทศบาลต าบลดอนเขือง มีพ้ืนที่รับผิดชอบขนาด ๗ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ๓ หมู่บ้าน 
(บ้านดอนเขือง บ้านสร้างดู่ และบ้านสร้างแป้น) ๙ ชุมชน (๑. ชุมชนร่วมใจสามัคคี ๒. ชุมชนมเหศักดิ์ ๓. ชุมชน
โพธาราม ๔. ชุมชนพัฒนาสามัคคี ๕. ชุมชนร่วมใจพานพร้าว ๖. ชุมชนประชาร่วมใจ ๗. ชุมชนเทพประทานพร 
๘. ชุมชนหลักเมือง และ ๙. ชุมชนโนนสีดา) มีจ านวนครัวเรือน 1,238 หลังคาเรือน จ านวนประชากร ทั้งสิ้น 
4,179 คน แยกเป็นชาย 2,083 คน หญิง 2,114 คน (ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลดอนเขือง, 
กันยายน 2563) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในเขตเทศบาลพิจารณาแยกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๔.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ปัญหา  
 เทศบาลต าบลดอนเขือง มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๗ ตารางกิโลเมตร มีถนน ตรอก ซอย ภายใน
หมู่บ้านจ านวนมากที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ทั้งพ้ืนผิวจราจรที่ยังเป็นลูกรัง ผิวจราจรไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีท่อ
ระบายน้ า เมื่อมีฝนตกลงมาท าให้มีน้ าท่วมขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร แม้หลายปีที่ผ่านมา
เทศบาลจะได้ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต และก่อสร้างท่อระบาย
น้ าจ านวนหลายโครงการ แต่เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นของเอกชนจึงเป็นผลให้ปัญหาถนนและท่อระบายน้ า
สายต่างๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไขอีกเป็นจ านวนมาก 
          ปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บ้านต่างๆ ไม่เพียงพอ บางแห่งช ารุดก็
ได้รับการแก้ไขไปบางส่วนแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ นอกจากนี้ปัญหาขาดแคลนน้ าประปาในการอุปโภค
บริโภค เนื่องจากเทศบาลไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประปา แต่ก็มีการประปาส่วนภูมิภาคจังหวั ด
สกลนคร สาขาอ าเภอสว่างแดนดิน ได้ด าเนินการขยายเขตประปาให้บริการประชาชนมากขึ้นแต่ก็ยังไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด ดังนั้นในฤดูแล้งเทศบาลได้แก้ไขปัญหาโดยการน าน้ าไปแจกจ่ายให้ประชาชนเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนไปได้เป็นบางส่วน 
   ความต้องการของประชาชน 
   (๑) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ให้ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล ซ่อมแซมถนนและ
ทางเท้าที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพดี 
   (๒) ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ าบริเวณถนนสายต่างๆ เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 
   (๓) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกชุมชนเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
   (๔) เทศบาลขอรับโอนกิจการประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือให้บริการขยาย
ท่อน้ าประปาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 ๔.๒  ด้านเศรษฐกิจ 
   ปัญหา 
   เทศบาลต าบลดอนเขืองมีประชากรประมาณสี่พันคน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพดังเดิมที่ยังต้องพ่ึงพาธรรมชาติ โดยมีล าน้ ายามเป็นแหล่งน้ าส าคัญในการเกษตรกรรม
และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมักจะมีปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง นอกจากนี้ในเขตเทศบาลยังมีวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ซึ่งต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือ ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนเนื่องจากขาดศักยภาพในการด ารงชีวิต ขาด
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การศึกษา ขาดท่ีดินท ากิน ขาดการฝึกฝนพัฒนาอาชีพ ท าให้มีปัญหาคนว่างงานหลังจากเสร็จฤดูเก็บเกี่ยว หรือ
มีรายได้ต่ า แรงงานบางส่วนจะเข้าไปรับจ้างท างานในเขตเมือง ตามร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ การประกอบธุรกิจ 
สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดี การค้าขายยังคงเป็นผู้ประกอบการรายเล็ก อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจคงตัว 
   ความต้องการของประชาชน 
   (๑) ส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในท้องถิ่น  การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ตามนโยบาย “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ให้แก่
ประชาชน 
   (๒) ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   (๓) ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ 
   (๔) ส่งเสริมให้มีการด าเนินการกิจกรรมในลักษณะการรวมกลุ่ม หรือรูปแบบของ
สหกรณ ์
   (๕) จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
 ๔.๓  ด้านสังคม 
   ปัญหา 
   เทศบาลต าบลดอนเขือง ประกอบด้วย ๓ หมู่บ้าน ๙ ชุมชน มีสภาพสังคม แบบกึ่งเมือง
กึ่งชนบท ซึ่งมีแนวโน้มการพัฒนาไปสู่สังคมเมืองมากข้ึน มีความแตกต่างทางด้านการประกอบอาชีพ การศึกษา 
มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่เทศบาลต้องรีบให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ในเขตเทศบาลมีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับ
มัธยมศึกษา ท าให้มีนักเรียนจากต่างพ้ืนที่ ทั้งในเขตต าบลแวง และต าบลใกล้เคียงเข้ามาเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิด
ปัญหาการมั่วสุม ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ลักเล็กขโมยน้อย ปัญหาการทะเลาะวิวาทยกพวกตีกัน 
สร้างความเดือดร้อนร าคาญให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
   ความต้องการของประชาชน 
   (๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   (๒) ให้เทศบาลจัดให้มีการให้บริการด้านการป้องกันและรักษาโรค 
   (๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดให้มีสถานที่บ าบัด และรักษาผู้ติดยาเสพติด 
   (๔) จัดให้มีและช่วยเหลือสงเคราะห์ให้กับผู้ด้อยโอกาส 
 ๔.๔  ด้านการเมือง การบริหาร 
   ปัญหา 
   เทศบาลต าบลดอนเขืองมีพ้ืนที่ ๗ ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณสี่พันคน 
ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ขาดแคลน
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ในบางภารกิจ ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติรวมถึงมี
ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติมากเกินไป ท าให้การด าเนินงานล่าช้า และขาดความคล่องตัว ปัญหาระบบ
จัดเก็บภาษียังล้าหลัง ข้อมูลไม่เป็นระบบและขาดความทันสมัย ท าให้จัดเก็บภาษีได้ไม่ทั่วถึงและไม่เต็มเม็ดเต็ม
หน่วย ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาเทศบาล ท าให้การบริการประชาชนไม่ทั่วถึง 
   ความต้องการของประชาชน 
   (๑) จัดท าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพ่ือให้มีการ
จัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
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   (๒) ขอรับการสนับสนุนแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ 
   (๓) จัดหาบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ ค่าใช้จ่ายของเทศบาล อ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล โดยการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
   (๔) จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลโดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   (๕) จัดตั้งประชาคมเพ่ือร่วมกันด าเนิน คิด พัฒนา การแก้ไข และตัดสินปัญหาต่าง ๆ 
ในชุมชนของตัวเอง  
 ๔.๕  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ปัญหา 
   เทศบาลต าบลดอนเขืองมีล าน้ ายามซึ่งเป็นแหล่งน้ าส าคัญที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค 
การเกษตร เลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีความส าคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ในฤดูแล้งล าน้ ายามเกิดปัญหาขาด
แคลนน้ า สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก 
   ปัญหาขยะก็เป็นปัญหาส าคัญอีกอย่าง เนื่องจากเทศบาลต าบลดอนเขือง มีครัวเรือน
ประมาณหนึ่งพันครัวเรือน ซึ่งก่อให้เกิดขยะจ านวนมาก มีการบุกรุกและรุกล้ าที่สาธารณะที่รกร้างว่างเปล่า มี
ปัญหาด้านมลภาวะเกี่ยวกับฝุ่นละอองที่เกิดจากโรงสีข้าว การท่วมขังของน้ าเนื่องจากไม่มีรางระบายน้ า ขาด
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียเพ่ือรองรับประมาณน้ าเสียที่เกิดจากชุมชน
ปัญหาการตกค้างของขยะมูลฝอย 
   ความต้องการของประชาชน 
   (๑) น าพ้ืนที่สาธารณะที่รกร้างว่างเปล่ามาก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น ท าลานกีฬาชุมชน
สวนสาธารณะ สวนหย่อม 
   (๒) จัดหาแหล่งงบประมาณเพ่ือก่อสร้างระบบก าจัดระบบขยะมูลฝอย ระบบบ าบัดน้ า
เสีย เพ่ือรองรับการก าจัดขยะมูลฝอย และน้ าเสียที่เกิดข้ึนในอนาคต  
   (๓) ตราเทศบัญญัติควบคุมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือ
ควบคุมและป้องการก่อให้เกิดมลภาวะด้านต่างๆ 
 ๔.๖  ด้านการสาธารณสุข 
   ปัญหา 
   เทศบาลต าบลดอนเขือง มีประชากรประมาณสี่พันคน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสร้างแป้นเพียงแห่งเดียว นอกจากนี้เทศบาลไม่มีสถานบริการ
สาธารณสุขของเทศบาลเอง ท าให้การเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขของประชาชนไม่ทั่วถึง และสถานการณ์
การเกิดโรคที่สามารถป้องกันได้มีเพ่ิมข้ึน เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง เป็นต้น เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป รับประทานอาหารนอกบ้าน หรือซื้ออาหารส าเร็จรูป
มากขึ้น อีกท้ังประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ยังขาดความตระหนักในเรื่องการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และ
มีการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพไม่สม่ าเสมอ ส่วนสถานการณ์ของโรคติดต่อเริ่มมีแนวโน้มลดลง เช่น โรคเอดส์ 
โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย เนื่องจากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมากขึ้น 
   ความต้องการของประชาชน 
   (๑) ก่อสร้างสถานบริการสาธารณสุขของเทศบาล 
   (๒) มีการให้บริการสุขภาพเชิงรุก ให้ครอบคลุม ๔ มิติ คือ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
รักษาโรคและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
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    (๓) รณรงค์ป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคมะเร็ง เป็นต้น 
    (๔) ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
   (๕) รณรงค์ป้องกันการเสพสารเสพติดและโรคเอดส์ 
    (๖) ส่งเสริมสุขาภิบาลอาหารที่ปลอดภัย 
 ๔.๗  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ปัญหา 
   ในเขตเทศบาลต าบลดอนเขืองมีสถานศึกษาจ านวนมาก ทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา แต่เทศบาลไม่มีโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของเทศบาลเลยแม้แต่แห่งเดี่ยว ท าให้การเข้าไปดูแลให้
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาท าได้ไม่เต็มที่ นอกจากนี้นโยบายถ่ายโอนการศึกษาให้แก่ท้องถิ่นก็ยังไม่
ชัดเจน การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ ยังไม่สามารถท าได้เท่าที่ควร
นอกจากนี้บุคลากรทางการศึกษาทั้งทางโรงเรียนและเทศบาลเองก็มีไม่เพียงพอ รวมถึงงบประมาณของ
เทศบาลก็ไม่เพียงพอ 
    การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการก็ไม่อาจด าเนินการได้มากนัก เนื่องจากมีพ้ืนที่น้อย
เกินไปและประชากรอยู่รวมกันเป็นจุดๆ ท าให้มีสถานที่ส าหรับออกก าลังกายและเล่นกีฬาน้อยไม่พียงพอแก่
ประชาชน และข้อจ ากัดด้านงบประมาณและศักยภาพของเทศบาลเอง 
   ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนับถือศาสนาพุทธ มีวัดอยู่ในเขตพ้ืนที่ ๔ แห่ง ส านัก
สงฆ์ ๑ แห่ง วัดส่วนใหญ่ขาดการบูรณะท านุบ ารุง ท าให้มีสภาพทรุดโทรม การส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ยังมีไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากขาดงบประมาณ ไม่มีหน่วยงานหลักในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณ ีวิถีชาวบ้าน โบราณสถาน โบราณวัตถ ุภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม อีกทั้งเด็กเยาวชน
รุ่นใหม่ก็ตกอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ มีการรับเทคโนโลยีสมัยใหม่และวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา  จนละเลย
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ซึ่งนับวันจะท าให้สิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้มีแต่จะลดน้อยสูญหายไปในที่สุด 
   ความต้องการของประชาชน 
   (๑) ส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาล 
    (๒) พัฒนาเด็กเล็ก เยาวชน และสตรี 
    (๓) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
    (๔) พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ เล่นกีฬา และออกก าลังกาย
ให้แก่ประชาชน 
   (๕) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
    (๖) ก่อสร้างและบ ารุง ศาสนสถาน 
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๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดอนเขืองนั้น ได้พิจารณา
สรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖5 ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลดอนเขือง คือ “ชุมชน
น่าอยู่ คู่คุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า ตลอดจนการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด การจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ เทศบาลต าบลดอนเขืองเป็นเมืองที่น่าอยู่
ตลอดไป ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนเขืองได้ก าหนดไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑) การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
  ๒) การพัฒนาอาชีพการลงทุน และพัฒนาฝีมือแรงงาน  
   ๓) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าการเกษตรปลอดสารพิษ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑) การพัฒนาด้านระบบก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน  ทางเท้า 
เกาะกลางถนน อาคาร สถานที่ ระบบระบายน้ า และโทรคมนาคม ให้สามารถรองรับประชาคมอาเซียน 
  ๒) การพัฒนาระบบไฟฟ้า 
  ๓) การพัฒนาระบบประปา 
  ๔) การพัฒนาระบบขนส่ง และระบบจราจร 
  ๕) การพัฒนาแหล่งน้ า 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดการการศึกษาเด็กและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  ๑) การพัฒนาด้านการศึกษาเด็ก  เยาวชน  ชุมชน สังคม และความพร้อมสู่อาเซียน 
  ๒) จัดให้มีการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน  สตรี ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
  ๓) การส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
  ๔) การส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๕) การส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๖) การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดใน
เยาวชนและประชาชน  
  ๗) การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุนวิถี
ชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
  ๑) การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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  ๒) การจัดท าสวนสาธารณะ พัฒนาที่สาธารณะและสร้างชุมชนสีเขียว 
  ๓) การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน า
กลับมาใช้ประโยชน์ 
  ๔) การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาล 
  ๕) การให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖) การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  ๑) การพัฒนาศักยภาพการบริหารองค์กร และบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง  
      ๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
  ๓) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบริการประชาชน 
  ๔) การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
  ๕) การพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารขององค์กร 
  ๖) การบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเทศบาล  
  ๗) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนที่ 
  ๘) การพัฒนาและควบคุมผังเมือง 
 เป้าประสงค์ 
 ๑) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
 ๒) ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
 ๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 ๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
 ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 ตัวช้ีวัด 
  ๑) ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๕ 
  ๒) ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐  
  ๓) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
  ๔) ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  
  ๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ ๑๐  
  ๖) ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕ และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
  ๗) ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๖๐ น่าอยู่อย่างสงบสุข  
  ๘) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐  
 ค่าเป้าหมาย 
 ๑) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
 ๒) ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
 ๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 ๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
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 ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 ๖) ก้าวไปพร้อมอาเซียนอย่างม่ันคง 
 กลยุทธ์ 
 ๑) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
 ๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๓) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
 ๔) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ๕) ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ๖) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
 ๗) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและ
เพ่ือการอนุรักษ ์ 
 ๘) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
 ๙) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
 ๑๐) ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 ๑๑) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น  
 ๑๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
 ๑๓) ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
 ๑๔) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 ๑๕) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย ์
 ๑๖) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
 ๑๗) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 ๑๘) พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลดอนเขือง โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
 ๑๙) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมาย
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒๐) น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
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 ๒๑) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 
 ๒๒) บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนเขือง 
 ๒๓) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ๒๔) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 ๒๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ โดย
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๒๖) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 ๒๗) พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ ์
 ๒๘) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ  
 ๒๙) จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 ๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
 ๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
 ๔) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
 ๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลดอนเขือง ตามพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาลต าบลดอนเขือง มีอ านาจ
หน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดย
สามารถก าหนดภารกิจ อ านาจหน้าที่ออกเป็น ๗ ด้าน ดังนี้ 
 ๕.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า  
(๒) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน  
(๓) การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร  
(๔) การสาธารณูปการ  
(๕) การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก  
(๖) การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๗) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
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(๘) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
(๙) การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  

 ๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) การจัดการศึกษา  
(๒) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุม

โรคติดต่อ  
(๓) การป้องกัน การบ าบัดโรค และการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล  
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชราและ

ผู้ด้อยโอกาส 
(๕) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ  
(๖) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๗) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
(๘) การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ 

สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร 
(๙) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  

 ๕.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
(๔) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาต าบล  

 ๕.๔  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

(๒) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
(๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(๔) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเอง 

หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ  
 ๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒) การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(๓) การก าจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(๔) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๕) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  

 ๕.๖  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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(๑) การจัดการศึกษา 
(๒) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น  
(๓) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(๔) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(๕) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

 ๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) สนับสนุนสภาเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาเทศบาล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(๓) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาเทศบาลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(๔) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 ปัญหา  
 ในการด าเนินการตามภารกิจ ทั้ง ๗ ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล เพ่ือให้การด าเนินการตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรก าหนดทิศทาง แนวทางแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ โดยพิจารณาพิเคราะห์จากปัจจัยและความพร้อมของเทศบาล และความต้องการของประชาชน 
ดังนี้ 
   จุดแข็ง (Strength = S) 
   พ้ืนที่เทศบาลต าบลดอนเขืองโดยส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรโดยเฉพาะการท านาข้าว ไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรม มีจ านวนประชากรอาศัยอยู่ไม่หนาแน่น ลักษณะความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นแบบกึ่ง
สังคมเมืองกึ่งชนบท ไม่มีปัญหาด้านความขัดแย้งในสังคม ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของ
ชุมชนเป็นไปอย่างช้า ๆ จึงไม่มีปัญหาเรื่องมลภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และชุมชนแออัด การคมนาคมและการ
ขนส่งสะดวกสบายเนื่องจากมีถนนที่ส าคัญตัดผ่านคือ ถนนนิตโย 
   ๑) เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
   ๒) ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ และยึดถือแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็น
ส าคัญ 
   ๓) ผู้น าท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน, ประธานชุมชน) มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล 
   ๔) รูปแบบการบริหารงานแบบนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง ท าให้การบริหารงานมี
เอกภาพ การบริหารกิจกรรมต่างๆ มีความต่อเนื่อง 
   ๕) นายกเทศมนตรีมีนโยบายที่ชัดเจนเป็นเครื่องมือในการบริหาร ท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามนโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
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   ๖) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ได้มีการแก้ไข ปรับปรุง ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบแบบแผนได้ดีข้ึน 
   ๗) นายกเทศมนตรีใช้แผนเป็นเครื่องชี้น าการพัฒนา และถือปฏิบัติตามแผนท าให้สามารถ 
ตอบสนองตรงกับความต้องการของประชาชน 
   ๘) นโยบายด้านการบริหารมีความชัดเจน มีการกระจายอ านาจ และการจัดสรรงบประมาณ
ไม่เหลื่อมล้ าเกินความเป็นจริง ท าให้การบริหารนโยบาย การบริหารแผนมีความเป็นไปได้สูง 
   ๙) เทศบาลได้ปรับปรุงและเพ่ิมศักยภาพการพัฒนารายได้โดยใช้ระบบแผนที่ภาษีเป็น
เครื่องมือก ากับ ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ท าให้รายได้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น การบริหารจัดการพัสดุใช้แผนการ
จัดหาพัสดุ (ผด.๑ - ผด.๕ ) และการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือ และเป็นไปตามระบบ ระเบียบแบบแผนงาน
พัสดุ 
   ๑๐) เทศบาลได้น าระบบ IT มาใช้เพ่ือการรับรู้ข่าวสารที่รวดเร็วทันสมัย ตลอดจนระบบการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์กรไปในทางที่ดี และสร้างสรรค์ เพ่ิม
ศรัทธาความเชื่อมั่นให้กับองค์กร 
   ๑๑) มีสายการบังคับบัญชาที่มีเอกภาพ 
   ๑๒) มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนในพ้ืนที่ทุกระดับทั้งประชาชน ผู้น า
ชุมชน และผู้แทน ท าให้รับทราบปัญหาของประชาชนได้ครอบคลุมมากขึ้น  
   ๑๓) มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
 
   จุดอ่อน (Weakness = W ) 
   เทศบาลต าบลดอนเขืองเป็นเทศบาลที่ตั้งอยู่ห่างออกไปจากสถานที่ตั้งของอ าเภอสว่างแดนดิน 
ออกไปประมาณ ๑๕ กิโลเมตร จึงไม่เป็นศูนย์กลางของสถานที่ราชการและศูนย์กลางของการพาณิชย์ ท าให้
สภาพเศรษฐกิจในเขตเทศบาลไม่ค่อยดี เนื่องจากประชาชนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึง เกิด
ปัญหาการเคลื่อนย้ายอพยพถ่ินแรงงานไปท างานต่างถิ่นซึ่งท าให้เกิดปัญหาเด็กและคนชราขาดผู้ดูแลอุปการะ 
   ๑) การบริหารการพัฒนาเป็นไปค่อนข้างเชื่องช้า เนื่องจากปัจจัยการบริหารไม่สมดุลกับ 
กิจกรรมที่มีความต้องการพัฒนา โดยเฉพาะเงินงบประมาณประจ าปีที่จะต้องน ามาแก้ไขปัญหาการพัฒนาใน
พ้ืนที่ มีจ านวนจ ากัดและไม่เพียงพอในการบริการประชาชน 
   ๒) การบริหารงานบุคคล กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ซึ่งได้ก าหนดไว้ในระดับหนึ่ง เมื่อเหตุการณ์ 
เปลี่ยนไป นโยบายการกระจายอ านาจ ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่นท าให้มีความต้องการ
ก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงต้องมีการปรับปรุงต าแหน่งเพ่ือความเหมาะสม
อยู่เสมอ และมีบุคลากรไม่เพียงพอ 
   ๓) บุคลากรในหน่วยงานก้าวไม่ทันเทคโนโลยี 
   ๔) งบประมาณยังมีจ ากัดในบางภารกิจที่เป็นนโยบายส าคัญ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
จึงไม่เพียงพอที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน 
   ๕) เกษตรกรขาดอาชีพรองรับหลังจากเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร 
   ๖) การจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
และขาดความถูกต้อง ยากต่อการได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณจากภาครัฐในการพัฒนาชุมชน 
 
 



๑๗ 

 แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เทศบาลต าบลดอนเขือง 

   อุปสรรค (Opportunity = O) 
   จากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีท าให้การจัดเก็บภาษีของเทศบาลในแต่ละปีได้ค่อนข้างต่ า ท า
ให้เทศบาลขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจอ านาจหน้าที่ นอกจากเทศบาลนี้ยังขาดแคลน
บุคลากร ด้านต่างๆ อยู่จ านวนมากไม่มีความชัดเจน และมีความล่าช้าเกี่ยวกับงบประมาณตามภาระกิจการที่
ต้องถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การด าเนินการตามภารกิจที่เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
บางอย่างเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ หรือเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงานท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินการ 
  ๑) เงินงบประมาณกับสภาพความต้องการพัฒนาในพ้ืนที่ไม่สมดุลกัน ท าให้เกิดการพัฒนา 
แบบค่อยเป็นค่อยไป 
  ๒) การสร้างงานในพื้นที่มีน้อย 
  ๓) สภาพภูมิประเทศไม่เหมาะส าหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
  ๔) การถ่ายโอนภารกิจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น  ท าให้เทศบาลต้อง
รับภาระการปฏิบัติงานที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 
  ๕) การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกรอบ อ านาจ หน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่บัญญัติไว้เท่านั้น ท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
  ๖) การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมายจึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้ ต้อง
อาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
 
   โอกาส (Threat = T ) 
   ด้วยสภาพของสังคมและปัญหาที่ไม่สลับซับซ้อน และความพร้อมที่เทศบาลมีอยู่ เทศบาล
ต าบลดอนเขอืงสามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านบริหาร ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และเพ่ือไปสู่เป้าหมาย
ของการเป็น “เมืองน่าอยู”่ ได้ในอนาคต 
 ๑) มีชุมชนเข้มแข็ง ผู้น าชุมชนมีศักยภาพ ให้ความร่วมมือกับเทศบาลเป็นอย่างดี 
  ๒) ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนา 
 ๓) ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญต่อการบริหารการพัฒนาสูง  
  ๔) กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติมีความรัดกุมมากขึ้น ท าให้การเมืองมีความม่ันคงมากข้ึน 
 ๕) นโยบายของรัฐเอ้ือต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๖) นโยบายของรัฐในการจัดสรรรายได้สู่ท้องถิ่นมีมากขึ้น 
 ๗) เทศบาลต าบลดอนเขือง มีพ้ืนที่ ๗ ตร.กม. มีจ านวนครัวเรือน 1,238 หลังคาเรือน 
จ านวนประชากร ทั้งสิ้น 4,179 คน แยกเป็นชาย 2,083 คน หญิง 2,114 คน (ส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลดอนเขือง, กันยายน 2563) รายได้อยู่ในเกณฑ์เทศบาลขนาดกลางสามารถพัฒนาได้ง่าย 
 ๘) บุคลากรของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น และพร้อมที่จะให้บริการประชาชน 
 ๙) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน จะท าให้การท างานได้รับข้อมูลที่เป็นจริง ท า
ให้ภาคราชการโดยเฉพาะส่วนราชการที่ต้องท างานร่วมกับประชาชน สามารถรับรู้ความต้องการของประชาชน
ได้มากขึ้น อันจะเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง ตรงตามจุดหมายที่
ประชาชนต้องการได้ 



๑๘ 

 แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เทศบาลต าบลดอนเขือง 

 ๑๐) ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการเชื่อมการ
สื่อสาร สารสนเทศจากส่วนราชการสู่ท้องถิ่นและสู่ภูมิภาคในรูปแบบของตาข่ายงาน (NET WORK) ได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น  
 ๑๒) นโยบายรัฐที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตร
แนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน และเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชน กระตุ้น
ชุมชนพ่ึงตนเอง 
 ๑๓) มีระบบก าจัดขยะแบบครบวงจร 
 
 การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส) 
   เทศบาลต าบลดอนเขือง ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึง
ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยเทศบาลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้  
 (๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
    ๑) มีเส้นทางคมนาคม ในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐ 
เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะ
ด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะ
ท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณ
ในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชน 
    ๒) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่
ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถด า เนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว 
และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  
    ๓) การประปา เทศบาลมีประปาเป็นของการประปาส่วนภูมิภาคสว่างแดนดิน 
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อ
ร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า ปัจจุบัน
เทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า เทศบาลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือที่จะพิจารณา
ด าเนินการอุดหนุนในปีต่อๆไป เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป     
 (๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
   จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ ๗๐ เช่น 
ข้าว รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอก
พ้ืนที่ ชุมชนในเขตเทศบาลบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย ร้านค้า ท าให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่ง
ภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลจึงไม่เท่ากัน ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ า
ค่าครองชีพสูง มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง พ้ืนที่ในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก 



๑๙ 

 แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เทศบาลต าบลดอนเขือง 

เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม เช่น ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู้
รางระบายน้ ามีมากขึ้น เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังเทศบาล การแก้ปัญหาคือ เทศบาลก็ได้ลงพ้ืนที่แก้ไข
ปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการท าความสะอาดท่อและรางระบายน้ าในชุมชน โดยการจ้างแรงงานใน
ชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ าลดลง ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น และท าให้ประชากรมี
รายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งเทศบาล ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร 
เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด  
 (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
    ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
    จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัด
กรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน 
เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล 
ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปีการแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและ
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผล
ในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
การใช้ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้
รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข  
จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา  
    ด้านการศึกษา 
    จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ 
อ่าน เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี 
ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของเทศบาล ได้จัดกิจกร รม
ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน  
    ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
    จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา  (พุทธ) 
ประชากรในเขตเทศบาลให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการดูแล ปัญหา
คือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น การ
แก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมี ส่วนร่วมและ
รณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา ให้ชุมชนเห็นความส าคัญของครอบครัว เช่น การแข่งขันกีฬาชุมชน เต้น
แอโรบิค งานประเพณี เป็นต้น 
    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูก
วิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจ
หน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบทางร่วมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มี
วันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของ
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กลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การ
แก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผล
เสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ 
ผู้น า อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะ
แก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้  
    ด้านยาเสพติด  
    ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรแวงได้แจ้ง
ให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบ
ผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่อง
ดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ 
การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของ
อ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  
 (๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถาน
ประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ได้แก่ ดิน 
น้ า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ าใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นน้ า
กร่อย ไม่สามารถท่ีจะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน และน้ าฝน 
น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัด
ขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของ
เมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ 
 
 ภารกิจอ านาจหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท า เทศบาลต าบลดอนเขืองวิเคราะห์แล้ว
พิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีเทศบาลต้องด าเนินการ ได้แก่ 
 ภารกิจหลัก 
  ๑. การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ๒. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
    ๓. การส่งเสริมการเกษตรและอาชีพให้แก่ประชาชน 
    ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕. การส่งเสริมการศึกษา 
 ภารกิจรอง  
  ๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
  ๒. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
  ๓. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
  ๔. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
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๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง  
 
  เทศบาลต าบลดอนเขือง ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๖ ส่วนราชการ 
ได้แก่  
  ๑) ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่
มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือหน่วยงานใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลและ
แบ่งส่วนราชการและหน้าที่ภายในส านักปลัดเทศบาล ดังนี้ 
   ๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ มีหน้าทีร่ับผิดชอบ ดังนี้ 
   - งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษาจัดเตรียมและ
ให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขาและงานประชุม
สภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอ
ความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดท าค าสั่ง
และประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานแจ้งมติ ก .ท.และ ก.ท.จ. ให้กองหรือฝ่าย
ต่างๆ ทราบ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
   - งานกิจการสภา มีหน้าที่รับผิดชอบ งานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  วัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันปิยมหาราช  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันฉัตรมงคล วันพืชมงคลและงานสภาเทศบาลการประชุมสภาเทศบาล การ
ประชุมคณะเทศมนตรี งานเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   - งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก งาน
ทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานและลูกจ้าง งานปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่ง
และอัตราก าลัง งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อการขอรับ
ทุนการศึกษางานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งาน
สวัสดิการพนักงาน ลูกจ้าง งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอ่ืนๆ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
   - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เก่ียวกับงานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการ
ข้อมูลสถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ งานจัดเตรียมเอกสารที่
ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์และพยากรณ์
การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก งานวิเคราะห์และ
คาดคะเนรายได้ - รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต งานจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา การก าหนดเค้าโครง
ของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจ าปี งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนอง
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอ่ืนที่เสนอบริการ
สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการ
ประเมินผลงานตามแผนงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 



๒๓ 

 แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เทศบาลต าบลดอนเขือง 

   - งานจัดท างบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการ
ปฏิบัติงานประจ าปีให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและด าเนินการ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและให้ค าปรึกษาแนะน า
เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลและงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานศึกษา
หาฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   - งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล จังหวัด และ
รัฐบาลงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ 
โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือเสนอแนะฝ่าย
บริหาร พิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับ
นโยบายของประเทศ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ งานสารนิเทศ งาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
  ๑.๒ ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร งาน
จัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   - งานนิติการ ให้มีหน้าที่ร่างหรือแก้ไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
ท านิติกรรม พิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย การสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงาน
เทศบาล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การด าเนินการทางคดี พิจารณาตอบข้อหารือปัญหากฎหมายและการ
ปฏิบัติทางกฎหมาย ติดตามและประสานงาน การด าเนินคดี ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา
แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
    - งานพัฒนาชุมชน ให้มีหน้าที่การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและ
ชุมชนแออัด การส่งเสริมดูแลการจัดตั้งกลุ่มของประชาคม ชุมชน และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
   - งานสังคมสงเคราะห์ ให้มีหน้าที่การจัดท าแผนพัฒนาผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาสในระดับเทศบาล งานประสานหน่วยงาน ชุมชนและเอกชน เพ่ือการช่วยเหลือและส่งต่อผู้
ประสบปัญหาทางสังคม งานส ารวจข้อมูลและจัดท าแผนพัฒนาผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
ในระดับเทศบาล งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงนโยบายรัฐบาล งานสงเคราะห์
และช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส มีฐานะยากจนและประสบปัญหาความเดือดร้อน งานสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ งานสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์ส าหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน งานกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
งานตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  ที่ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และจัด
ประชุมประชาคมเพ่ือพิจารณาจัดล าดับผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ การรายงานข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับ
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลเพ่ือการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานส ารวจและจัดท า
ทะเบียนข้อมูลผู้ด้อยโอกาส และมีฐานะยากจนในชุมชนเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน และติดตามประเมินผลผู้ที่
ได้รับการสงเคราะห์หรือช่วยเหลือ งานตรวจสอบข้อเท็จจริง วิเคราะห์ และประเมินเพ่ือหาวิธีการให้การ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
   - งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ ให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกและส่งเสริมทักษะอาชีพสาขา 
ต่างๆ จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาฝีมือแรงงาน และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  



๒๔ 

 แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เทศบาลต าบลดอนเขือง 

   - งานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชเสาวนีย์ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ และ
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
    - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณาท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ 
รวมทั้งด าเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
อ่ืน เช่น อุทกภัย วาตภัย งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการป้องกัน
บรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อม และด าเนินการ
ตามแผนงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 ๒. กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานที่เก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ 
บ านาญ เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน 
ประจ าปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการงาน
หน้าที่ภายในกองคลัง ดังนี้ 
  ๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการ
เรื่องสถานที่ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภา
เทศบาลคณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความ
ร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ งานรักษาความสะอาดและ
รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
และผู้ท าคุณประโยชน์ งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งาน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บ าเหน็จความชอบเป็นพิเศษ งานการลาพักผ่อน
ประจ าปี และการอ่ืนๆ งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะน าอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   - งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบการจ่ายเงินทุกประเภท งาน
ควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานการจ่ายเงิน
และตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดท ารายงาน
ประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอ่ืนๆ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
    - งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและ
บ ารุงรักษา งานจัดท าทะเบียนพัสดุ งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ งานการจ าหน่าย
พัสดุ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  ๒.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดท าประกาศให้มายื่น
แบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือช าระภาษี งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้ที่อยู่ ในเกณฑ์เสียภาษีใน
ปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.๕ ) งานรับและตรวจการประเมินและก าหนดค่าภาษี 
ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน งานจัดเก็บและช าระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน งานลง
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รายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดินภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้
ช าระภาษี (ผ.ท.๕) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจ าทุกวัน งานด าเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี 
งานเก็บรักษา และการน าส่งเงินประจ าวัน งานเก็บรักษา และเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ งานเก็บรักษาเอกสาร
และหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
    - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน งาน
ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีบ ารุงท้องที่ งานตรวจสอบข้อมูล
ภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน งานจัดท ารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการ
ข้อมูล งานจัดเก็บและบ ารุงรักษาแผนที่ภาษี งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   - งานทะเบียนพาณิชย์ ให้มีหน้าที่ เกี่ยวกับงานจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 
เปลี่ยนแปลงยกเลิก คัดส าเนาใบแทน และตรวจค้นหาข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  งานจัดท ารายการจดทะเบียน
พาณิชย์ให้ส่วนกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานการโอน และรับโอนทะเบียนพาณิชย์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง งานจัดท าสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ประจ าปี งานจัดท าสรุปผลการด าเนินงานทะเบียนพาณิชย์ ๔ 
ไตรมาส งานจัดท าแผ่นพับการประชาสัมพันธ์งานจดทะเบียนพาณิชย์ งานสรุปรายได้ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และสรุปจ านวนผู้ประกอบการที่มาจดทะเบียนพาณิชย์ งานจัดท าเบิก - จ่าย แบบฟอร์มต่างๆ ของ
งานทะเบียนพาณิชย์ งานจัดเก็บข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์เข้าต้นฉบับ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 ๓. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทาง
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ ได้รับ
มอบหมาย แบ่งส่วนราชการ หน้าที่ภายในกองช่าง ดังนี้ 
  ๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   - งานธุรการ มีหน้าที่เก่ียวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษา จัดเตรียมและ 
ให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขาและงานประชุม
สภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอ
ความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดท าค าสั่ง
และประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานแจ้งมติ ก.ท. และ ก.ท.จ. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    - งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม งานวางโครงการ
และก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งาน
ตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบรายการรายละเอียดเพ่ือ
ค านวณออกแบบก าหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งาน
ประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย    
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    - งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าผังเมืองรวม การจัดท าผังเมืองเฉพาะ งาน
พัฒนาและชุมชนแออัด งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณะประโยชน์ งานส ารวจ
รวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ า งานตรวจสอบโครงการผังเมือง งานให้
ค าปรึกษาด้านผังเมือง งานให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม งานวิเคราะห์
วิจัยงานผังเมือง งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย   
    
   - งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทาง
เท้าเขื่อน และสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร ถนน 
สะพาน เขื่อน ทางเท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งาน
ให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา 
งานซ่อมบ ารุงรักษา งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   - งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่ เกี่ยวกับ งานจัดสะถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ เช่น 
สวนสาธารณะสวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ งานควบคุมดูแล บ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานดูแล 
บ ารุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ งานจัดท า ดูแลเรือนเพาะช าและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ งานประดับ ตกแต่งสถานที่
อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ งานให้ค าปรึกษาแนะน าเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   - งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ และไฟฟ้าสถานที่ราชการ จัดเตรียมสถานที่ ดูแลรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและ
ได้รับมอบหมาย 
 ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย กองป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอ่ืนๆ เกี่ยวกับให้บริการด้าน
สาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น
เกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่ง
ส่วนราชการ งาน หน้าที่ภายในกองสาธารณสุข ดังนี้ 
   ๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   - งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษา จัดเตรียม 
และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขานุการและ
งานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดง
รายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิ
มาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล งานรั บเรื่อง
ร้องทุกข์ และร้องเรียน งานแจ้งมติ ก.ท. และ ก.ท.จ. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
    - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
งานสุขาภิบาล และโภชนาการ งานควบคุมการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานป้องกัน
ควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานชีวะอนามัย งานฌาปนกิจ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
และได้รับมอบหมาย 
   - งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับงานกวาดล้างท าความสะอาด งานเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายขยะมูลฝอย งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 



๒๗ 

 แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เทศบาลต าบลดอนเขือง 

    - งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่ งานให้บริการรักษาพยาบาลทั้งในและนอก
สถานที่ งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับการรักษาพยาบาลของแพทย์ 
งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย 
และให้บริการรักษาพยาบาล งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
   - งานเผยแพร่และการฝึกอบรม มีหน้าที่เก่ียวกับ งานเผยแพร่กิจการทางวิชาการด้าน
สาธารณสุข งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน งานพัฒนาบุคลากรด้านการสาธารณสุข งานประเมินผล งานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
    - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน
โรค งานควบคุมแมลงและพาหนะน าโรค งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  
   - งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ งานควบคุมและ
รับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าที่น ามาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ งานควบคุมการฆ่า
สัตว์และโรงฆ่า งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งานป้องกันโรคติดเชื้อ หรืออันตรายหรือเหตุร าคาญจากสัตว์ งาน
รายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 ๕. กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การบริหารศึกษาและ
พัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ 
งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์งานกิจการนักเรียน งานศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทาง
การศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา 
ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอก
โรงเรียน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการ งาน หน้าที่ภายในกองการศึกษา 
ดังนี้ 
  ๕.๑ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   - งานธุรการ มีหน้าที่เก่ียวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษา จัดเตรียมและ
ให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขาและงานประชุม
สภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอ
ความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดท าค าสั่ง
และประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานแจ้งมติ ก.ท. และ ก.ท.จ. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
    - งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานตรวจสอบการจ่ายเงินทุกประเภท งาน
ควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานการจ่ายเงิน
และตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดท ารายงาน
ประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอ่ืนๆ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   - งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและ
บ ารุงรักษา งานจัดท าทะเบียนพัสดุ งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ งานการจ าหน่าย
พัสดุ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 



๒๘ 

 แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เทศบาลต าบลดอนเขือง 

   - งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เก่ียวกับ การส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาทั้ง
ประเภทสากลและพ้ืนบ้าน จัดให้มีลานกีฬา จัดให้มีอุปกรณ์กีฬา จัดตั้งชมรมกีฬา และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย  
   - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เก่ียวกับ การกิจกรรมงานวันเด็ก งานดูแลและ
สงเคราะห์เด็กที่ด้อยโอกาส งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
   - งานการศึกษาปฐมวัย ให้มีหน้าที่วางแผนและจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา 
และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   - งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานอนุรักษ์โบราณวัตถุ 
ส่งเสริมและให้มีศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่และแพร่หลาย และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 ๖. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี เอกสารเบิกจ่าย 
เอกสารการรับเงินทุกประเภท การตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บ
รักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย มีส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
   - งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบบัญชี เอกสารเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุก
ประเภท การตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบ
ทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  ทั้งนี้ เดิมได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลจ านวนทั้งสิ้น ๒๖ อัตรา พนักงานครู
เทศบาล จ านวน ๓ อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ จ านวน 
5 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ จ านวน 11 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน ๑6 อัตรา 
รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน ๖2 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาลต าบลดอนเขืองมี
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลใกล้เคียงร้อยละ ๔๐ ตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ หากสรรหาอาจเป็นภาระผูกพันด้านงบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ตามมา 
ประกอบกับมีพนักงานเทศบาลที่สามารถปฏิบัติงานแทนต าแหน่งที่ว่างได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของเทศบาลแต่อย่างใด   
   ซึ่งแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6 ไม่สามารถก าหนด
อัตราก าลังพนักงานเทศบาลให้ครบตามโครงสร้างอัตราก าลังในบางต าแหน่ง หรือบางภารกิจได้เนื่องจาก
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ปัจจุบันเทศบาลมีภารกิจและปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม และมีความต้องการใช้
บุคลากรที่มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้าง
และก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจ อ านาจหน้าที่และเหมาะสมกับงบประมาณ เพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เทศบาลต าบลดอนเขือง 

๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 
  จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลดอนเขือง เทศบาลต าบลดอนเขือง มีภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๑4 พ.ศ. ๒๕6๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
  ๘.๑ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑.  ส านักปลัดเทศบาล 
 ๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ 
   - งานธุรการ 
   - งานกิจการสภา 
   - งานการเจ้าหน้าที่ 
  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   - งานจัดท างบประมาณ 
  - งานประชาสัมพันธ์ 
 ๑.๒ ฝ่ายปกครอง 
   - งานทะเบียนราษฎร 
  - งานนิติการ 
  - งานพัฒนาชุมชน 
  - งานสังคมสงเคราะห์ 
   - งานส่งเสริมอาชีพ 
   - งานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

๑.  ส านักปลัดเทศบาล 
 ๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ 
   - งานธุรการ 
   - งานกิจการสภา 
   - งานการเจ้าหน้าที่ 
   - งานประชาสัมพันธ์ 
   - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   - งานจัดท างบประมาณ 
 ๑.๒ ฝ่ายปกครอง 
   - งานทะเบียนราษฎร 
  - งานนิติการ 
  - งานพัฒนาชุมชน 
  - งานสังคมสงเคราะห์ 
   - งานส่งเสริมอาชีพ 
   - งานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 

๒.  กองคลัง 
 ๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง 
   - งานธุรการ 
   - งานการเงินและบัญชี 
   - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 ๒.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้ 
   -  ง านผลประโยชน์ และกิ จกา ร
พาณิชย์ 
   - ง านแผนที่ ภ าษี แ ล ะท ะ เ บี ย น
ทรัพย์สิน 
  - งานทะเบียนพาณิชย์ 

๒.  กองคลัง 
 ๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง 
   - งานธุรการ 
   - งานการเงินและบัญชี 
   - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 ๒.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้ 
   -  ง านผลประโยชน์ และกิ จ ก า ร
พาณิชย์ 
   - ง า น แ ผ น ที่ ภ า ษี แ ล ะ ท ะ เ บี ย น
ทรัพย์สิน 
  - งานทะเบียนพาณิชย์ 
 

 



๓๐ 

 แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เทศบาลต าบลดอนเขือง 

  ๘.๑ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (ต่อ) 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๓. กองช่าง 
 ๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
   - งานธุรการ 
   - งานวิศวกรรม 
   - งานผังเมือง 
   - งานสาธารณูปโภค 
   - งานสวนสาธารณะ 
   -  งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้า
สาธารณะ 
 

๓. กองช่าง 
 ๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
   - งานธุรการ 
   - งานวิศวกรรม 
   - งานผังเมือง 
   - งานสาธารณูปโภค 
   - งานสวนสาธารณะ 
  -  งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้า
สาธารณะ 

 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
   - งานธุรการ 
   - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   - งานรักษาความสะอาด 
   - งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
   - งานเผยแพร่และการฝึกอบรม 
   - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
   - งานสัตวแพทย ์
 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
   - งานธุรการ 
   - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   - งานรักษาความสะอาด 
   - งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
   - งานเผยแพร่และการฝึกอบรม 
   - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
   - งานสัตวแพทย์ 

 

๕. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๕.๑ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
   - งานธุรการ 
   - งานการเงินและบัญชี 
   - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   - งานกีฬาและนันทนาการ 
  - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
   - งานการศึกษาปฐมวัย 
   -  ง า น ส่ ง เ ส ริ ม ป ร ะ เ พ ณี
ศิลปวัฒนธรรม 
 

๕. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๕.๑ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
   - งานธุรการ 
   - งานการเงินและบัญชี 
   - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   - งานกีฬาและนันทนาการ 
  - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
   - งานการศึกษาปฐมวัย 
   -  ง า น ส่ ง เ ส ริ ม ป ร ะ เ พ ณี
ศิลปวัฒนธรรม 

 

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 - งานตรวจสอบภายใน 
 

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 - งานตรวจสอบภายใน 

 



๓๑ 

 แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เทศบาลต าบลดอนเขือง 

  ๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
  จากการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจ ปริมาณงานที่จะด าเนินการในแต่ละ
ส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด สายงานใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ 
ปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ของเทศบาลต าบลดอนเขือง และเพ่ือให้การบริหารงาน
ของเทศบาลต าบลดอนเขืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึก
ข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2564 - 2566 

        
 

ส่วนราชการ 

กรอบ กรอบอัตราต าแหน่งที ่ อัตราก าลังคน 
หมาย
เหต ุ

อัตรา คาดว่าจะต้องใชใ้นช่วง เพิ่ม/ลด 
ก าลัง ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า   
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 1 1 1 1 - - -   

นักบริหารงาน ระดับต้น 1 1 1 1 - - -   

ส านักงานปลัดเทศบาล (01)                 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หน.สป.) 1 1 1 1 - -  -   
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หน.ฝ่าย
อ านวยการ) 

1 
1 1 1 -  -  - 

  

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หน.ฝ่าย
ปกครอง) 

1 
1 1 1 - - - 

  

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
1 

1 1 1  -  -  - 
ว่าง
เดิม 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 1 1 1  -  -  -   

นักจัดการงานทะเบยีนและบัตรช านาญการ 1 1 1 1  -  -  -   
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช านาญงาน 

1 
1 1 1  -  -  - 

  

ลูกจ้างประจ า                 

พนักงานพิมพ์ดีด 
1 

1 - -  - -1  - 
ว่าง

ให้ยุบ 
พนักงานจ้าง                 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1  -  -  -   

พนักงานขับรถยนต ์ 2 2 2 2  -  -  -   
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก
น  า) 

1 
1 1 1  -  -  - 

  

พนักงานดับเพลงิ 2 2 2 2  -  -  -   

พนักงานดับเพลงิ 5 5 5 5  - -  -   

คนงาน 
1 

- - - -1  -  - 
ยุบ
เลิก 

กองคลัง (๐๔)                 

นักบริหารงานการคลัง ระดับตน้ (ผอ.กอง) 
1 

1 1 1  -  -  - 
ว่าง
เดิม 

นักบริหารงานการคลัง ระดับตน้ (หน.ฝ่าย
บริหารงานการคลัง) 

1 
1 1 1  -  -  - 

  



นักบริหารงานการคลัง ระดับตน้ (หน.ฝ่าย
พัฒนารายได้) 

1 
1 1 1  -  -  - 

  

นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ 1 1 1 1  -  -  -   

นักวิชาการคลังช านาญการ 1 1 1 1  -  -  -   

เจ้าพนักงานพัสดชุ านาญงาน 1 1 1 1  -  -  -   

                  

กองช่าง (05)                 

นักบริหารงานชา่ง ระดับต้น (ผอ.กอง) 
1 

1 1 1  -  -  - 
ว่าง
เดิม 

นักบริหารงานชา่ง ระดับต้น (หน.ฝ่ายแบบ
แผนและก่อสร้าง) 

1 
1 1 1  -  -  - 

  

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1 1 1 1  -  -  -   

นายช่างโยธาช านาญงาน 1 1 1 1  -  -  -   

พนักงานจ้าง                 

ช่างไม ้ 1 1 1 1  -  -  -   

ช่างปูน 1 1 1 1  -  -  -   

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ 1 1 1 1  -  -  -   

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1  -  -  -   

คนสวน 1 1 1 1  -  -  -   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๖)                 
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
ระดับต้น (ผอ.กอง) 

1 
1 1 1  -  -  - 

  

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
ระดับต้น (หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข) 

1 
1 1 1  -  -  - 

ว่าง
เดิม 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 1 1 1 1  -  -  -   

นายสตัวแพทยช์ านาญการ 1 1 1 1  -  -  -   

พนักงานจ้าง                 
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก
ขยะ) 

1 
1 1 1 -  -  - 

  

พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก
ขยะ) 

1 
1 1 1 - -  - 

  

คนงานประจ ารถขยะ 8 8 8 8  -  -  -   

คนงานประจ าโรงฆา่สัตว ์ 1 1 1 1  -  -  -   

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (๐๘)                 

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (ผอ.กอง) 
1 

1 1 1 -  -  - 
ว่าง
เดิม 



นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (หน.ฝา่ย
ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม) 

1 
1 1 1 -  -  - 

  

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 1 1 1 1  -  -  -   

                  

                  

พนักงานจ้าง                 

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1  -  -  -   

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
1 

1 1 1  -  -  - 
ว่าง
เดิม 

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย                 

ครู 2 2 2 2  -  -  -   

ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1  -  -  -   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอนเขือง                 

ครู 1 1 1 1 -  -  -   

ผู้ดูแลเด็ก 2 2 2 2  -  -  -   

หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒)                 
รวม 63 62 61 61 -1 -1 -   

 

 



๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

 ค าอธิบายหลักและวิธีการคิดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล :  ให้เทศบาลน าผล
วิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลัง มาค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหางานบุคคล เพ่ือควบคุมการใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 

       (๑)  เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนที่จ่ายจริงตามระดับต าแหน่งและขั้นเงินเดือนของอัตราก าลังที่มีอยู่ปัจจุบัน 
ประกอบด้วย 

             ๑.  เงินเดือน (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) 

              ๒.  เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) 

            ๓.  เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 

              ๔.  เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 

                    -  เงินเพ่ิมค่าวิชาชีพ (พ.ค.ว.) 

                    -  เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 

                    -  เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.) 

                    -  เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 

                    -  เงินวิทยฐานะ 

                    -  เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) 

    ฯลฯ 

       (๒)  ภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น คิดจาก ขั้นเงินเดือนของอัตราก าลังเดิมที่เพ่ิมขึ้น (ประมาณการขั้นต่ า 
คนละ ๑ ขั้น ในแต่ละปี กรณีต าแหน่งที่มีคนครอง) รวมกับเงินเดือนท่ีจะต้องจ่ายให้กับอัตราก าลังที่จะก าหนดขึ้นใหม่ 
(เงินเดือนขั้นต่ าของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนด + เงินเดือนขั้นสูงของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนดหาร ๒ คูณ ๑๒ 
เดือน) 

 (๓)  ภาระค่าใช้จ่ายรวม คิดจาก (๑) + (๒) ในแต่ละป ี

       (๔)  รวมทั้งหมด 

       (๕)  ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ประมาณการไว้ 15% คิดจาก (๔) ในแต่ละปี) 

       (๖)  คิดจาก (๔) + (๕) 

       (๗)  คิดจาก (๖) คูณ ๑๐๐ หารด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

  45,990,000 48,289,500 50,703,900 
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