แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
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(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)

ของ
เทศบาลตำบลสนม
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

คำนำ
เทศบาลตำบลสนม ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ซึ่ง
มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน มีการกำหนดตำแหน่ง การจัดอัตรากำลัง และการกำหนดโครงสร้างให้มี
ความเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสนม โดยมีการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 และเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์
(ก.ท.จ.สุรินทร์) สามารถตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งของพนักงานเทศบาลได้อย่างเหมาะสม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 นี้ สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลสนม อีกทั้งยังใช้ประกอบการ
จัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุม้ ค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลด
ภารกิจและยุบเลิกงานที่ไม่จำเป็น นำไปสู่การปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี
ทั้งนี้ ได้มีประกาศ ก.ท.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธี การบริหาร
และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2563 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 70) พ.ศ. 2563 และประกาศ ก.ท.จ. สุรินทร์
เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล พ.ศ. 2563 จึงจำเป็นต้องดำเนินการ
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) นี้ขึ้น

เทศบาลตำบลสนม
เมษายน 2564

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
๔. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง
๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล
๘. โครงสร้างการกำหนดตำแหน่ง
๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน
๑๐. แผนภูมโิ ครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ
๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

๑
๒
3
6
7
15
16
17
27
30
40
45
46

ภาคผนวก
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)
- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)
- สำเนาประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)
- สำเนาประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของ
เทศบาลตำบลสนม ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1/2564)
- สำเนาประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง จัดคนลงสู่ตำแหน่งตามอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)
- สำเนาประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง กำหนดส่วนราชการตามอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)
***********************************************

-๑-

๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก กลาง) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณากำหนด
ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึง
ภาระหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบ ลั กษณะงานที่ ต้องปฏิ บั ติ ความยาก ปริมาณและคุ ณภาพของงานตลอดจนทั้ งภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ใน
การกำหนดตำแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กำหนด
๑.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการ
กำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล,
อบต. และเมืองพัทยา) จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและ
การใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.
จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลั ง เพื่อวิเคราะห์ อำนาจหน้าที่ และภารกิจขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
(อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) วิเคราะห์ ความต้องการกำลั งคนวิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน
จัดทำกรอบอัตรากำลังและกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่ว น
ท้องถิ่นตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ฯลฯ
๑.3 จากหลั ก การและเหตุ ผ ลดั งกล่ าว เทศบาลตำบลสนม จึงได้ จั ด ทำแผนอั ต รากำลั ง ๓ ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 ขึ้น

-๒-

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้เทศบาลตำบลสนม มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้างที่เหมาะสม
ไม่ซ้ำซ้อน
๒.๒ เพื่อให้ เทศบาลตำบลสนม มีการกำหนดประเภทตำแหน่ง สายงาน การจัดอัตรากำลัง
โครงสร้างให้ เหมาะสมกับ ภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสนม ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่ งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น
หรือไม่
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลสนม
๒.๕ เพื่อให้เทศบาลตำบลสนม สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงาน
เทศบาลตำบลสนม เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมี
ประสิ ท ธิภ าพ มีค วามคุ้ มค่ า สามารถลดขั้น ตอนการปฏิ บั ติ งาน มี การลดภารกิ จ และยุ บ เลิ กภารกิจ งานหรือ
หน่วยงานที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.๖ เพื่อให้เทศบาลตำบลสนม สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ฯลฯ

-๓-

๓. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
ให้เทศบาลตำบลสนมแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประกอบด้ว ยนายยก
เทศมนตรีตำบลสนม เป็นประธาน ปลัดเทศบาลตำบลสนม หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ
หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี โดยมีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
๓.๑ การวิเคราะห์ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสนม ตามกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร
และสภาพปัญหาของเทศบาลตำบลสนม เพื่อให้การดำเนินการของเทศบาลตำบลสนม บรรลุ ตามพันธ์กิจที่ตั้งไว้
จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการ
พิจารณาว่าลักษณะงานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
หรือไม่อย่างไร หากลักษณะงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบจึงต้องพิจารณา
วางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการ
แล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมใน
เรื่องแผนอัตรากำลังคนให้สามารถรองรับสถานการณที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
๓.๒ กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดสุรินทร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกำลังคน: Suppy pressure เป็นการนำประเด็นค่าใช่จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กำหนด
ในสายงานต่างๆ จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และ
คุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆโดยส่วนนี้จะคำนึงถึง
๓.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาต้นทุ นต่อการกำหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
๓.3.2 การจัดสรรประเภทบุคลากรท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงาน
ผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทำงานขององค์กร ดังนั้น ในการกำหนดอัตรากำลังข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่งเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณร่ายจ่ายตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3.4 กระวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work Process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐานที่ว่า
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากำลังมากกว่าอย่ างไรก็ดีในภาค
ราชการส่วนท้องถิ่น นั้ นงานบางลั กษณะ เช่น งานกำหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองาน
บริการบางประเภทไม่สามารถกำหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคำนวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วน
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ท้องถิ่นนั้นจึงทำได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่
ใช้ในการกำหนดคำนวณอัตรากำลังคนต่อหน่วยงานจริงเหมือนภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคำนวณเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ
หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจำเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นการนำผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจำนวนกรอบอัตรากำลัง ที่ต้องใช้สำหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบั นและในอนาคตมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกำหนด/เกลี่ย
อัตรากำลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้เสียหรือนำประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็น
ดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่การจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้ างองค์กรและการแบ่ง
งานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกำหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะทำ
ให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการ
นั้นซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด
3.6.2 เรื่ อ งการเกษี ย ณอายุ ร าชการ เนื่ อ งจากหลายๆ ส่ ว นราชการในปั จ จุ บั นมี
ข้าราชการสูงอายุจำนวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตำแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ตำแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น
3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่า นการส่งแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจทำ
ให้การกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 การพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ กรอบอั ต รากำลั ง ขององค์ ก รอื่ น ๆ กระบวนการนี้ เป็ น
กระบวนการนำข้อมูลของอัตรากำลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจำนวนกรอบ
อัตรากำลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข ซึ่ งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน
โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากำลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะ
มีจำนวนและการกำหนดตำแหน่งคล้ายคลึงกัน
3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒ นาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน
โดยต้องได้รับการรับพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังไม่มุ่งเน้นการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจำนวนกรอบ
อัตรากำลังเป็นสำคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากำหนดกรอบอัตรากำลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs)
มากกว่าการเพิ่ม/ลดจำนวนตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการกำหนดกรอบตำแหน่ง
ในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้
ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทำงานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงวิเคราะห์ใน
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สายงานอาชีพมากว่างานในเชิงปฏิบัติง าน และส่วนราชการอื่นก็กำหนดตำแหน่ง ในงานลักษณะนี้เป็นตำแหน่ง
วิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี่ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกำหนดกรอบอัตรากำลังลักษณะงานนี้เป็นตำแหน่งประเภท
วิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจำนวนตำแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะ ห์
อัตรากำลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิง
วิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุ ผลเชิงวิชาการสำหรับการวางแผนกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมตาม
ภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธี ดังกล่าวจะทำให้ส่วนราชการ สามารถนำ
ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เช่น
- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทำให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยการเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างหน่วยงาน
- การจั ดทำกระบวนการจริง ( Work process) จะทำให้ ได้ มาตรฐานที่จะสามารถนำไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในการระยะยาวส่วนราชการสามารถนำผลการจัดทำ
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ( Process Re –engineer) อันจะนำไปสู่
การใช้อัตรากำลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทำให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทำงาน เพื่อรองรับการภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง
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๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เทศบาลตำบลสนม เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีพื้นที่ ๕.๐๓ ตารางกิโลเมตร ประชากร ๕,059 คน
ชาย 2,469 คน หญิง 2,590 คน จำนวนครัวเรือน ๑,575 หลังคาเรือน (ข้อมูล; ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕63 )
ที่มา; สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสนม) ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา เป็นเมืองเกษตรกรรม เพื่อให้การ
วางแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลสนม มีความเหมาะสมกับภารกิจของเทศบาลตำบลสนม โดยสามารถ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ ความจำเป็น
พื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสนม ดังนี้ สภาพปัญหาของเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ความต้องการของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น
๑.๑ ปัญหารางระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝน จะมีน้ำท่วมขัง ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่บ้านเรือน
ราษฎร ประชาชนจึงมีความต้องการรางระบายน้ำให้ครบทุกพื้นที่
๑.๒ ปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดไว้เพื่ออุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูร้อน และแหล่งน้ำสำหรับ
การเกษตรจึงมีความต้องการแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค และแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร
๑.๓ ปัญหาเส้นทางคมนาคม ปัญหาถนน สะพาน ทางเท้า
๑.๔ ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ
๑.๕ ปัญหาระบบผังเมือง การจราจร
๒. ด้านเศรษฐกิจ เช่น
๒.๑ ปัญหาการว่างงานหลังฤดูทำนา ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสนม มีอาชีพหลักในการ
ทำนาเพียงอย่างเดียว หลังฤดูทำนาไม่มีอาชีพเสริม จึงทำให้เกิดการว่างงานหลังฤดูทำนา และมีการอพยพไปทำงาน
ต่างถิ่น จึงมีความต้องการให้มีการส่งเสริมการลงทุนในเขตเทศบาล
๒.๒ ปัญหาเรื่องการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสนม หลังฤดูทำนาไม่ มี
อาชีพเสริม จึงมีความต้องการให้เทศบาลตำบลสนมส่งเสริมอาชีพหลังฤดูทำนา
๒.๓ ปัญหาเรื่องเงินทุน ประชาชนในเขตเทศบาล มีความต้องการเงินทุนเพื่อนำไปประกอบ
อาชีพ
๒.๔ ปัญหาเรื่องราคาผลผลิตทางด้านการเกษตร ตกต่ำ
๒.๕ ปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๒.๖ ปัญหาเรื่องรายได้และความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่
ฯลฯ
๓. ด้านสังคม – การศึกษา เช่น
๓.๑ ปัญ หาการแพร่ระบาดของสารเสพติด ประชาชนมีแนวโน้มในการติดสารเสพติดใน
อัตราที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลสนม จึงมีความต้องการให้แก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๒ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในปัญหาโรค
เอดส์ จึงไม่รู้จักวิธีป้องกัน ก่อให้เกิดปัญหาโรคเอดส์เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้ใช้แรงงานจึงมีความต้องการให้เทศบาล
เผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์
๓.๓ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๓.๔ ปัญหาจำนวนประชากรแฝงในพื้นที่
๓.๕ ปัญหาทางด้านการศึกษา เช่น อาจไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์การ
เรียนการสอน หรือบุคลากร เป็นต้น
๓.๖ ปัญหากลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น อาจขาดความรู้ ความชำนาญในการประกอบอาชีพ
๓.๗ ปัญหาคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
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๔. ด้านการเมือง - การบริหาร เช่น
๔.๑ เทศบาลตำบลสนม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณน้ อยไม่เพียงพอแก่การบริหารงาน
ซึ่งสวนทางกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น
๔.๒ ปั ญ หาขาดแคลนบุ คลากร เนื่องจากมี บุค ลากรน้ อยประกอบกับ ได้ รั บ การถ่ายโอน
ภารกิจจากส่วนกลางมากขึ้นจึงมีความต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๔.๓ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประชาชนไม่เคารพกฎจราจรฝ่าฝืน
คำสั่ง กฎระเบียบต่างๆ
๔.๔ ปัญหาการให้บริการและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการไม่เพียงพอ
๔.๕ ขาดการส่งเสริมและให้ความรู้จากทางราชการ
๔.๖ ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเป็นอย่างไร
๔.๗ เครื่องมือ เครือ่ งใช้ในสำนักงานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นอย่างไร
๔.๘ บุคลากรอาจขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ฯลฯ
๕. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น
๕.๑ ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนในเขตเทศบาลยังไม่มี
ความรักความหวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชาชนจึงมีความต้องการให้ปลูกฝังและ
หวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๒ ปัญหาขยะซึ่งนับวันจำนวนขยะก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้สถานที่ทิ้งขยะมีจำนวนไม่
เพียงพอ ประชาชนยังไม่รู้จักการกำจัดขยะที่ถูกต้อง
ฯลฯ
๕. ภารกิจและอำนาจหน้าที่
การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสนมนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด
ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลสนม โดยยึดหลักใน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้ องถิ่นทุกด้าน ซึ่งการพัฒนาเทศบาลตำบลสนมจะสมบูรณ์ได้จำเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือของชุมชน ชุมชนต้องมีความตระหนักในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง
เทศบาลตำบลสนม ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร
นอกจากนี้ยังเน้นการส่งเสริม และการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อม ที่จะเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพ ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้น ได้เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่ งตนเอง และยังจัดตั้งเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องนั้น แนวทางวิเคราะห์ได้ ใช้เทคนิค SWOT ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าเทศบาล มี
อำนาจหน้ าที่ในการดำเนิ น การแก้ไขปั ญ หาในเขตพื้ น ที่ให้ ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดย
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินการตามภารกิจตามผลของการวิเคราะห์ SWOT เทศบาลตำบลสนม กำหนดวิธีการ
ดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ
แผนพั ฒ นาเทศบาล นโยบายรัฐ บาล และนโยบายผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น ทั้ งนี้ สามารถกำหนดแบ่ งภารกิจได้เป็ น
๗ ด้าน ซึ่งภารกิจ ดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น
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การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากนโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลสนม และข้อมูลพื้นฐานการพัฒนา (Base Line Data) ซึ่งได้ทำการ
วิเคราะห์ และศึกษาในบทที่ผ่ านมา เพื่อจะทราบสภาวการณ์แวดล้อม ของการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาของ
เทศบาลตำบลสนม จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์ในทุกด้านการพัฒนาโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่ง
จะต้องทำการวิเคราะห์หา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนา ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. บุคลากรมีความรับผิดชอบ
1. บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ม่ ต รงกั บ สายงานการ
2. ผู้นำมีความเข้มแข็ง
ปฏิบัติงาน
3. มี ท รั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
หลากหลายในตำบล
4. มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งในพื้นที่หลายกลุ่ม
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. มีการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานใหม่ๆโดยส่งไป 1. การปฏิบัติงานมีข้อจำกัดในเรื่องสัญญาณ
ฝึกอบรม
อินเตอร์เน็ตในบางครั้ง
2. บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
2. การเดินทางในการปฏิบัติงานมีระยะทางที่ไกลกับ
จังหวัด
2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money)
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีระบบ e-lass สำหรับจัดการด้านการเงิน
โอกาส (Opportunities)
1. ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. มีการตั้งงบประมาณไม่เพียงพอในแต่ละค่าใช้จ่าย
อุปสรรค (Threats)
1. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อยเมื่อ
เทียบกับภารกิจ และส่วนใหญ่เป็นเงินผ่าน เช่น งบ
อาหารกลางวันเด็ก เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์
งบสาธารณสุขมูลฐาน

3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สินวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. มี ค รุ ภั ณ ฑ์ พ าหนะเป็ น ของตนเอง สามารถ 1. สถานที่ทำงานเป็นสองอาคารทำให้การติดต่อของ
ช่วยเหลือประชาชนรวดเร็ว และทันเวลา
ประชาชนไม่สะดวก
2. ไม่มีที่พักสำหรับประชาชนมาติดต่อราชการ
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและ
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เริ่มชำรุดและล้าสมัย
ทันเวลา
2. สามารถประหยัดงบประมาณในการพัฒนาได้

.

-9-

4. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริหารจัดการ (Management)
จุดแข็ง (Strengths)
1. มี แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ ก ำหนดแนวทางในการ
พัฒนา
2. มีการวิเคราะห์และปรับปรุงแผนพัฒนาหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
โอกาส (Opportunities)
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์รวม
หนังสือสั่งการต่างๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบ
สารสนเทศต่างๆ

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. งบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้ในการสนับสนุนการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาหน่วยงาน
อุปสรรค (Threats)
1. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุม
ความต้องการของประชาชน เช่น ไฟไหม้บ้านหลัง
เดียว รัฐให้การช่วยเหลือไม่ได้ เป็นต้น
2. ปัญหาระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของส่วนกลาง
ในด้านการบริหารการศึกษา เช่น เด็กปฐมวัยที่ไร้
สัญชาติจะมีสิทธิได้รับสวัสดิการอาหารกลางวัน
อาหารเสริมนมหรือไม่ เป็นต้น
3. สำนักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ อปท. อย่าง
เข้าข้นบางครั้งปัญหาไม่ได้เกิดที่ อปท. แต่เป็นปัญหา
ระเบียบกฎหมายที่ส่วนกลางกำหนดมามีปัญหาในทาง
ปฏิบัติ

5. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพื้นที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Strengths)
1. การคมนาคมขนส่งสะดวก
2. ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเพราะข้าว พืช
พักส่วนครัว ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง
3. มีแหล่งน้ำหลายแห่งในเขตเทศบาลตำบลสนม
4. มี แ หล่ ง เรี ย นรู้ ก ารทำเกษตรอิ น ทรี ย์ ต ามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. มีแหล่งท้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ธรรมชาติ ประเพณี
วัฒนธรรม
6. มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
7. มีโรงพยาบาล
8. มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง
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จุดอ่อน (Weaknesses)
1. พื้นที่เป็นดินทรายยากต่อการเพราะปลูกพืช
2. เกษตรกรที่ปลูกข้าว ปลูกอ้อย มักจะลอบจุดไฟเพื่อ
ง่ายต่อการเก็บผลผลิต ก่อให้เกิด มลพิษในอากาศและ
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
3. พื้นที่เป็นพื้นที่ราบ สลับสูง เกิดภาวะแห้งแล้ง
4. ราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีรายได้น้อยและไม่
มีงานทำ
5. มีสารเคมีตกค้างในดินเนื่องจากสารเคมีในการทำ
การเกษตร
6. เยาวชนบางส่วนไม่ได้รับการศึกษา
7. ประชากรในพื้นที่ไปทำงานในต่างจังหวัดอื่น
8. ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
9. ระบบสาธารณูปโภคไม่สามารถเข้าถึงในบ้างพื้นที่

โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง
2. มีจำนวนนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และธรรมชาติ
ยิ่งขึ้น
3. เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่สำคัญ
4. สินค้าในชุมชนเป็นที่ยอมรับของตลาด
5. เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปโดยผ่านสังคมออนไลน์
6. เป็นแหล่งศึกษาของการทำเกษตรปลอดสารพิษ
ตามหลักเศรษฐกิจ

อุปสรรค (Threats)
1. มีถนนหลายสายในพื้นที่ที่เป็นทรัพย์สินของหน่อย
งานอื่น เช่น กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ซึ่งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับถนนได้รับการแก้ไขที่
ล่าช้า
2. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้
ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพื่อเป็นค่า
บริหารจัดการ เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่นแต่
ไม่โอนงบประมาณเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก swot ของเทศบาลตำบลสนม เป็นรายด้ายแยกตามยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา พบว่า
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณะ สาธารณูปการ
จุดแข็ง (strength=s)
1. การคมนาคม ถนนหนทาง ใช้งานได้ดี
2. มีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นไว้ใช้
3. มีบ่อน้ำตื้น บ่อบากดาล ไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค
4. มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ในการอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต พอสมควร
จุดอ่อน (weakness=w)
โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน ยังไม่ที่ดีพอ ถนนเป็นถนน หินคลุก มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การคมนาคมไม่
สะดวกเท่าที่ควรเฉพาะในฤดูฝน
โอกาส (opportunity=o)
1. หน่วยงานอื่นๆ เช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทให้ การสนับสนุนงบประมาณใน
เส้นทาง สายหลักที่ต้องใช้งบประมาณจำนวน มากอย่างต่อเนื่อง
2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล
อุปสรรคหรือข้อจำกัด (threat=t)
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน
2.การพัฒนาด้านสาธารณะสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง(Streng=s)
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นำ ผู้บริห าร สนับสนุนแนวคิด
และกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารท้องถิน่ มีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
3. มีที่สาธารณะที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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จุดอ่อน (weakness=w)
1. ผู้นำชุมชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อย
2. การจัดตั้งเครือข่ายในระดับหมู่บ้านทำได้ไม่ทั่วถึง
โอกาส (opportunity=o)
1. การบริหารการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัด ให้ความสำคัญ และได้กำหนดไว้
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
2. กระแสสังคม ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม
อุปสรรคหรือข้อจำกัด (threat=t)
1. การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่องทั้งจาก
ภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
3.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจพาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
จุดแข็ง (streng=s)
1. เทศบาลตำบลสนม มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2. มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลหน้าที่ประสานงานระดับหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ
ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ
3. เทศบาลตำบลสนม สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรและวิสาหกิจชุมชน
4. ในเขตพื้นทีข่ องเทศบาลตำบลสนม มีสถานทีท่ ่องเทีย่ ว คือ สวนสาธารณะหนองสนม หมู่ท1ี่
จุดอ่อน (weakness=w)
1. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
2. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
3. การพัฒนาผลการผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มี การ
ดำเนินการที่ชุมชน
โอกาส (opportunity=o)
1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่างๆ
2. หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการดำเนินการของกลุ่มต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม
3. สวนสาธารณะหนองสนม เป็นสถานที่ที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการ
ประกอบอาชีพค้าขาย
อุปสรรคหรือข้อจำกัด (threat=t)
1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อง ค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ทำงานประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล ทำให้เกิด
อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว
4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงานและนันทนาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จุดแข็ง (stang=s)
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. บุคลากรเทศบาลตำบลสนม มีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
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3. งบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
4. เทศบาลตำบลสนม สนับสนุน กิจกรรมและกีฬาและนันทนาการของนักเรียน หมู่บ้านและตำบล
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจังหวัดหาสถานที่เพื่อประชาชนใช้ออกกำลังกายในหมู่บ้าน
5. เทศบาลตำบลสนม จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
เช่น รดน้ำผู้สูงอายุ แห่เทียนพรรษา ฯลฯ
จุดอ่อน (weakness=w)
1. ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ต้องถูกต้อง ไม่ชัดเจน
ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเลื่อน
2. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านนันทนาการ
โอกาส (opportunity=o)
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดสุรินทร์ให้ความสำคัญ
อุปสรรคหรือข้อจำกัด (threat=t)
1. การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จุดแข็ง (stang=s)
1. ด้านการบริหารต่อเนื่องจัดการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาใน
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากร เทศบาลตำบลสนม มีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมจะ
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. เทศบาลตำบลสนม จัดสรร งบประมารสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง
จุดอ่อน (weakness=w)
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณะไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
2. ประชาชนยังสนในและมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
3. ผู้นำระดับหมู่บ้านยังไม่เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างจริงจัง
อุปสรรคหรือข้อจำกัด (threat=t)
1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคม เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน
ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทำให้กานดำเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ทำงานประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุดิบ เข้าแทนที่ดั้งเดิมขิงท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชนทำให้
สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว
โอกาส (opportunity=o)
1. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รฐั บาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี โอกาสที่จะได้ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณมีมาก
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6. การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี
จุดแข็ง (stang=s)
1. เทศบาลตำบลสนม มีนโยบายการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ
2. เทศบาลตำบลสนม พัฒนาระบบบริหารจัดการและจังหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
3. เทศบาลตำบลสนมส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคส่วน
จุดอ่อน (weakness=w)
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังไม่เพียงพอ
4. ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริการงานของเทศบาลตำบลสนมในเกณฑ์ต่ำ
โอกาส (opportunity=o)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
สุพรรณบุรีมีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก
3. การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีใน การทำงาน
เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกตำแหน่ง
6.1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
๒) ให้มีน้ำสะอาด หรือการประปา
๓) ให้มี และบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๔) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
๕) ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา
๖) การควบคุมอาคาร
6.2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะ
๒) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๓) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
๔) การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมการพัฒนา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ (คนชรา) และผู้พิการ (ผู้ด้อยโอกาส)
๕) ให้มโี รงฆ่าสัตว์ หรือการจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
๖) ให้มี และบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนไข้
๗) การจัดการศึกษา
๘) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๙) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๐) การส่งเสริมกีฬา
๑๑) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๒) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
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6.3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
๑) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๔) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ
๕) การผังเมือง
๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๘) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
6.4. ด้ า นการวางแผนการส่งเสริม การลงทุน พาณิ ชยกรรมและการท่ องเที่ ยว มี ภ ารกิ จที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๒) บำรุง และส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
๓) เทศพาณิชย์
๔) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
๕) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
๖) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
6.5. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
๒) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
๓) การจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
6.6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
๒) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
๓) การจัดการศึกษา
๔) การส่งเสริมการกีฬา
6.7. ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๓) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้
ตามความจำเป็นและสมควร
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ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน ตามที่กำหนดให้อำนาจเทศบาลตำบลสนม ภารกิจดังกล่าว
สามารถจะแก้ ไขปั ญ หาของเทศบาลตำบลสนมได้ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งความต้ อ งการของประชาชนในเขตพื้ น ที่
การดำเนินงานของเทศบาลตำบลสนม ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
6. ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่เทศบาลจะดำเนินการ
เทศบาลตำบลสนม วิเคราะห์ แล้ ว พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า ภารกิจ หลั ก และภารกิ จรองที่ ต้ อ ง
ดำเนินการได้แก่
6.๑ ภารกิจหลัก
๑. การพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน
➢ การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน สะพาน และทางระบายน้ำ
➢ การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตไฟฟ้า
➢ การขยายเขตระบบน้ำประปา
๒. การพัฒนาและส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
➢ การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
➢ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
➢ การป้องกัน และระงับโรคติดต่อ
➢ การจัดการศึกษา
➢ การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมการพัฒนาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีเด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
➢ การส่งเสริมกีฬา
➢ การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๓. การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
➢ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
➢ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
➢ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ
๔. การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว
➢ การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ
➢ การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการส่งเสริมการท่องเที่ยว
๕. การพัฒนา และการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
➢ การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
➢ การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
➢ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
➢ การจัดทำให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
➢ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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6.๒ ภารกิจรอง
๑. การพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน
➢ การควบคุมอาคาร
๒. การพัฒนาและส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
➢ การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ หรือการจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
➢ การจัดให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
➢ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกีย่ วกับที่อยู่อาศัย
๓. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
➢ การควบคุมอาคารการรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
➢ การผังเมือง
➢ การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
➢ การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๔. การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
➢ การจัดให้มี และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
➢ เทศพาณิชย์
๕. การพัฒ นาและการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
➢ การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
๖. การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
➢ การจัดให้มีกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการประกาศกำหนด

7. สรุปปัญหา และแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และกรอบอัตรากำลัง
เทศบาลตำบลสนม เป็นเทศบาลขนาดกลาง โดยกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๖ ส่วน ได้แก่
๑) สำนักปลัดเทศบาล
๒) กองคลัง
๓) กองช่าง
๔) กองการศึกษา
๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เนื่องจากเทศบาลตำบลสนม ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์ มีความ
ต้องการในการบริการด้านต่าง ๆ จากเทศบาลตำบลสนม ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดโครงสร้างและกำหนดกรอบ
อัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ และอำนาจหน้าที่ เพื่อรองรับการถ่ายโอน และสามารถแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนได้
ทั้ ง นี้ ได้ ก ำหนดกรอบอั ต รากำลั ง ข้ า ราชการจำนวนทั้ ง สิ้ น 29 อั ต รา ลู ก จ้ า งประจำ
จำนวน 3 อัตรา พนักงานครูจำนวน 4 อัตรา พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน – อัตรา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 11 อัตรา และผู้มีทักษะ จำนวน 10 อัตรา รวมกำหนดตำแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น
จำนวน 57 อัตรา
ฯลฯ
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๘. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ
จากสภาพปั ญ หาของเทศบาลตำบลสนมดั ง กล่ า ว เทศบาลตำบลสนม จึ ง มี ภ ารกิ จ อำนาจหน้ า ที่
ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้ กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
๘.๑ โครงสร้างเทศบาลตำบลสนม
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน
๑. สำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอำนวยการ
๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานธุรการ
๓. งานการเจ้าหน้าที่
๔. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
๕. งานพัฒนาชุมชน
๖. งานสังคมสงเคราะห์
7. งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
8. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่
๑. สำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอำนวยการ
๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานธุรการ
๓. งานการเจ้าหน้าที่
๔. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
๕. งานพัฒนาชุมชน
๖. งานสังคมสงเคราะห์
7. งานทะเบียนราษฎร
8. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

๒. กองคลัง
ฝ่ายบริหารงานคลัง
๑. งานธุรการ
๒. งานการเงินและบัญชี
๓. งานพัสดุและทรัพย์สิน
๔. งานสถิติการคลัง
5. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
6. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
7. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

๒. กองคลัง
ฝ่ายบริหารงานคลัง
๑. งานธุรการ
๒. งานการเงินและบัญชี
๓. งานพัสดุและทรัพย์สิน
๔. งานสถิติการคลัง
๕. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
๖. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๗. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน
๓. กองช่าง
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๑. งานธุรการ
๒. งานผังเมือง
๓. งานวิศวกรรม
๔. งานควบคุมการขุดดินและถมดิน
5. งานสวนสาธารณะ
6. งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
7. งานสาธารณูปโภค
8. งานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่
๓. กองช่าง
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๑. งานธุรการ
๒. งานผังเมือง
๓. งานวิศวกรรม
๔. งานควบคุมการขุดดินและถมดิน
๕. งานสวนสาธารณะ
๖. งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
๗. งานสาธารณูปโภค
๘. งานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

4. กองการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานการศึกษา
๑. งานธุรการ
๒. งานวางแผนและโครงการ
๓. งานการศึกษาและปฐมวัย
๔. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา
5. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
6. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
7. งานกีฬาและนันทนาการ
8. งานกิจการศาสนา

๔. กองการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานการศึกษา
๑. งานธุรการ
๒. งานวางแผนและโครงการ
๓. งานการศึกษาและปฐมวัย
๔. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา
๕. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
๖. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
๗. งานกีฬาและนันทนาการ
๘. งานกิจการศาสนา

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
๑. งานธุรการ
๒. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
๓. งานรักษาความสะอาด
๔. งานวางแผนสาธารณสุข
๕. งานคุ้มครองผู้บริโภค
6. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
7. งานส่งเสริมสุขภาพ
8. งานเผยแพร่และการฝึกอบรม

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
๑. งานธุรการ
๒. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
๓. งานรักษาความสะอาด
๔. งานวางแผนสาธารณสุข
๕. งานคุ้มครองผู้บริโภค
๖. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
๗. งานส่งเสริมสุขภาพ
๘. งานเผยแพร่และการฝึกอบรม
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน
๖. กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๑. งานธุรการ
๒. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓. งานแผนและงบประมาณ
4. งานประชาสัมพันธ์
5. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
6. งานกิจการสภา
7. งานนิติกรรมและสัญญา
8. งานนิติการ
๗. หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่
๖. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๑. งานธุรการ
๒. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓. งานแผนและงบประมาณ
๔. งานประชาสัมพันธ์
๕. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
๖. งานกิจการสภา
๗. งานนิติกรรมและสัญญา
๘. งานนิติการ
๗. หน่วยตรวจสอบภายใน
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ขึ้นตรงต่อ
ปลัดเทศบาล

8.2 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง
จากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการ 3 ปี ข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณ
งานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิ เคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลสนม จึงได้มีการนำข้อมูล
มาประกอบการวิเคราะห์ ดังนี้
1. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (Strategic Objective) เป็ น การวิ เคราะห์ ว่ า เพื่ อ บรรลุ ถึ ง
ความสำเร็จของยุทธศาสตร์ จะต้องดำเนินการกำหนดตำแหน่งข้าราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลสนม
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของ 1 ประชาชนมีความเข้มแข็งได้รับ
คนและความเข้มแข็งของชุมชน
สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างถ้วนหน้า
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ความเข้มแข้งของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน

- ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ มี
รายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและ
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด

ตำแหน่งข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น
- นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
- นักพัฒนาชุมชน
- นักพัฒนาชุมชน
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการพัสดุ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
- การคมนาคมขนส่ง มีความ
- นายช่างโยธา
โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย - เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการทั่วถึงและครอบคลุม
ทุกพื้นที่ และได้มาตรฐาน
4ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบการเมือง การ
ปกครอง การบริหารสังคม เศรษฐกิจ
และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์

- ประชาชนและองค์กรต่างๆมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- บุคลากรท้องถิ่นมีโอกาสพัฒนา
ตนเองมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะทัศนคติที่เหมาะสมเกิด
ความก้าวหน้าในอาชีพ และ
สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- สร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร
แบบครบวงจรตามแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหม่และดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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- นักพัฒนาชุมชน

- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นิติกร
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานธุรการ
- นักพัฒนาชุมชน
- นักวิชาการศึกษา

เทศบาลตำบลสนม ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จ ะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการใน
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิ เคราะห์
ว่าจะใช้ตำแหน่งประเภทใด สายงานใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน
เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลสนม และเพื่อให้การบริหารของเทศบาล ตำบลสนม เป็นไป
อย่างมีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้
กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)
เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ลำดับ
ที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ส่วนราชการ
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับกลาง)
สำนักปลัดเทศบาล (01)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการ)
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัตกิ าร)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
(ชำนาญการ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ชำนาญงาน)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบตั ิงาน)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานขับรถยนต์ดบั เพลิง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้มีทักษะ)
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
คนงานตกแต่งสวน
รวม

กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่า
กรอบ
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
อัตรา
3 ปีข้างหน้า
กำลังเดิม 2564 2565 2566
1
1
1
1

อัตรากำลังคน
เพิ่ม / ลด
2564 2565 2566
-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1
1
1
1
16

1
1
1
1
16

1
1
1
1
16

1
1
1
1
16

-

-

-
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หมายเหตุ

ว่าง

ลำดับ
ที่

1
2
3

ส่วนราชการ
กองคลัง (04)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)

กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่า
กรอบอัตรา จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
กำลังเดิม
3 ปีข้างหน้า
2564 2565 2566

อัตรากำลังคน
เพิ่ม / ลด
2564 2565 2566

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

หมาย
เหตุ

ว่าง

4

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก/ชก)

1

1

1

1

-

-

-

ว่าง

5

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง)

1

1

1

1

-

-

-

ว่าง

6

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1

1

1

1

-

-

-

7

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

1

1

1

1

-

-

-

8

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

1

1

1

1

-

-

-

9

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

1

1

1

1

-

-

-

9

9

9

9

รวม

-23ลำดับ
ที่

ส่วนราชการ

กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่า
กรอบ
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
อัตรา
3 ปีข้างหน้า
กำลังเดิม 2564 2565 2566

อัตรากำลังคน
เพิ่ม / ลด
2564 2565 2566

3

กองช่าง (05)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายช่างโยธา (ชำนาญงาน)

4

ลูกจ้างประจำ
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

1

1

1

1

-

-

-

5

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยช่างโยธา

1

1

1

1

-

-

-

6

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

1

1

1

1

-

-

-

7

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้มีทักษะ)
พนักงานขับรถยนต์กระเช้า

1

1

1

1

-

-

-

7

7

7

7

1
2

รวม

หมาย
เหตุ

1

1

1

1

-

-

-

ว่าง

1

1

1

1

-

-

-

ว่าง

1

1

1

1

-

-

-

ว่าง

-24ลำดับ
ที่

ส่วนราชการ

กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่า
กรอบ
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
อัตรา
3 ปีข้างหน้า
กำลังเดิม 2564 2565 2566

อัตรากำลังคน
เพิ่ม / ลด
2564 2565 2566

3

กองสาธารณสุขฯ (06)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (ปก/ชก)

4

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)

1

1

1

1

-

-

-

5

ลูกจ้างประจำ
พนักงานขับรถยนต์ขยะ

1

1

1

1

-

-

-

6

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้มีทักษะ)
พนักงานขับรถยนต์ขยะ

1

1

1

1

-

-

-

7

พนักงานประจำรถยนต์ขยะ

1

1

1

1

-

-

-

8

พนักงานประจำรถยนต์ขยะ

1

1

1

1

-

-

-

8

8

8

8

1
2

รวม

หมาย
เหตุ

1

1

1

1

-

-

-

ว่าง

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ว่าง
ว่าง

-25ลำดับ
ที่

ส่วนราชการ

4

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (07)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ต้น)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ชำนาญการ)
นิติกร (ชำนาญการ)

5

เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน)

1

2
3

รวม

กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่า
กรอบ
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
อัตรา
3 ปีข้างหน้า
กำลังเดิม 2564 2565 2566

อัตรากำลังคน
เพิ่ม / ลด
2564 2565 2566

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

5

5

5

5
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หมายเหตุ

ลำดับ
ที่

ส่วนราชการ

กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่า
กรอบ
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
อัตรา
3 ปีข้างหน้า
กำลังเดิม 2564 2565 2566

อัตรากำลังคน
เพิ่ม / ลด
2564 2565 2566

3

กองการศึกษา (08)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)

4

เจ้าพนักงานธุรการ (ชำนาญงาน)

1

1

1

1

-

-

-

5

ครู คศ.1 คศ.2

4

4

4

4

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

2

2

2

2

12

12

12

12

-

-

-

หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)

-

1

1

1

-

-

รวม
รวมพนักงาน อปท.

57

1
58

1
58

1
58

+1
+1

-

-

1
2

6
7
8

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีร่ ะบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้มีทักษะ)
ผช.ครูผดู้ ูแลเด็ก

รวม
1

หมาย
เหตุ

1

1

1

1

-

-

-

ว่าง

1

1

1

1

-

-

-

ว่าง

1

1

1

1

-

-

-

ว่าง 1

-

กำหนดเพิ่ม
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10 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕๖6
โครงสร้างเทศบาลตำบลสนม
ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง (1)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)

ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (1)

ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (1)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1)

- งานบริหารทัว่ ไป
-. งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

-

งานธุรการ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสถิติการคลัง
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

-๒๘-

-

งานธุรการ
งานผังเมือง
งานวิศวกรรม
งานควบคุมการขุดดินและถมดิน
งานสวนสาธารณะ
งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
งานสาธารณูปโภค
งานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
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โครงสร้างเทศบาลตำบลสนม (ต่อ)
ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง (1)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (1)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (1)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)

-

งานธุรการ
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด
งานวางแผนสาธารณสุข
งานคุ้มครองผู้บริโภค
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
งานส่งเสริมสุขภาพ
งานเผยแพร่และการฝึกอบรม

- งานธุรการ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานแผนและงบประมาณ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานกิจการสภา
- งานนิติกรรมและสัญญา
- งานนิติการ
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โครงสร้างเทศบาลตำบลสนม (ต่อ)
ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง (1)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (1)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (1)
- งานธุรการ
- งานวางแผนและโครงการ
- งานการศึกษาและปฐมวัย
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ

หน่วยตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ปก./ชก.(1)
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โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)

งานธุรการ
- เจ้าพนักงาน
ธุรการ
ปง./ชง.(1)

งานบริหาร
ทั่วไป
- เจ้าพนักงาน
ธุรการ
ปง./ชง. (1)

งานการพัฒนา
ชุมชน
- นักพัฒนาชุมชน
ปก./ชก.(1)
- ผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน (1)

งานสังคม
สงเคราะห์
-นักพัฒนาชุมชน
ปก./ชก.(1)
-ผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน (1)

อำนวยการท้องถิ่น

ระดับ
จำนวน

งานสวัสดิการ
เด็กและเยาวชน
- นักพัฒนา
ชุมชน
ปก./ชก.(1)
-ผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน (1)

งานการเจ้าหน้าที่
- นักทรัพยากร
บุคคล ปก./ชก.(1)
- ผู้ช่วยนัก
ทรัพยากรบุคคล
(1)

งานทะเบียนราษฎร
- นักจัดการงาน
ทะเบียนและบัตร
ปก./ชก. (1)
-ผูช้ ่วยนักจัดการงาน
ทะเบียน (1)

วิชาการ

ทั่วไป

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบตั ิการ

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

1

-

-

1

2

-

-

ปฏิบตั ิงาน ชำนาญงาน
1

1

งานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์
-นักพัฒนาชุมชน
ปก./ชก. (1)
-ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1)

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ปง/ชง (1)

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง
ภารกิจ

รวม

1

7

14

อาวุโส
-
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โครงสร้างกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (1)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (1)

งานธุรการ
- นักวิชาการเงินและ
บัญชี ชำนาญการ (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ (1)

งานสถิติการคลัง
- นักวิชาการเงินและ
บัญชี ชำนาญการ (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี (1)

อำนวยการท้องถิ่น

ระดับ
จำนวน

งานพัสดุและทรัพย์สิน
-นักวิชาการพัสดุ
ปก./ชก. (1) ว่าง
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
(1)

งานการเงินและบัญชี
- นักวิชาการเงินและ
บัญชี ชำนาญการ (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี (1)

งานจัดเก็บและพัฒนา
รายได้
-นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ปก./ชก. (1)ว่าง
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้(1)

วิชาการ

งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
- นักวิชาการเงินและ
บัญชี ชำนาญการ (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี (1)

ทั่วไป

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบตั ิการ

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

1

-

-

-

1

-

-

ปฏิบตั ิงาน ชำนาญงาน
-

-

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง
ภารกิจ

รวม

-

4

6

อาวุโส
-

งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
- นักวิชาการเงินและ
บัญชี ชำนาญการ (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี (1)
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โครงสร้างกองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1)

งานธุรการ
- ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ
(1)

งานผังเมือง
- นายช่างโยธา
ปง./ชง. (1)
- ผู้ช่วยช่างโยธา
(1)

งานควบคุมการขุด
ดินและถมดิน
- นายช่างโยธา
ปง./ชง. (1)
- ผู้ช่วยช่างโยธา
(1)

อำนวยการท้องถิ่น

ระดับ
จำนวน

งานวิศวกรรม
- นายช่างโยธา
ปง./ชง. (1)
- ผู้ช่วยช่างโยธา
(1)

งานสวนสาธารณะ
- นายช่างโยธา
ปง./ชง. (1)
- ผู้ช่วยช่างโยธา
(1)
๓. ผู้ช่วยช่างทุก
ประเภท
(ลูกจ้างประจำ) (๑)

งานจัดสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
-นายช่างโยธา
ปง./ชง. (1)
๓. ผู้ช่วยช่างทุก
ประเภท
(ลูกจ้างประจำ) (๑)

วิชาการ

งานสาธารณูปโภค
- นายช่างโยธา
ปง./ชง.(1)
- ผู้ช่วยช่างโยธา
(1)

ทั่วไป

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบตั ิการ

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

1

-

-

-

-

-

-

ปฏิบตั ิงาน ชำนาญงาน
-

-

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง
ภารกิจ

รวม

1

2

4

อาวุโส
-

งานควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง
- นายช่างโยธา
ปง./ชง.(1)
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โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (1)
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (1)

งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
-นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ปก./ชก.(1) ว่าง

งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ
ปง./ชง. (1) ว่าง

งานวางแผนสาธารณสุข
-นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ปก./ชก.(1)ว่าง

งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
-นักวิชาการส่งเสริม
สุขภาพ ปก./ชก.(1)ว่าง

งานส่งเสริมสุขภาพ
-นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ปก./ชก.(1)ว่าง

งานเผยแพร่และการ
ฝึกอบรม
-นักวิชาการส่งเสริม
สุขภาพ ปก./ชก.(1)ว่าง

งานคุ้มครองผู้บริโภค
-นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ปก./ชก.(1)ว่าง

อำนวยการท้องถิ่น

ระดับ
จำนวน

งานรักษาความสะอาด
-นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ปก./ชก.(1)ว่าง
-พนักงานขับรถยนต์ขยะ
(ลูกจ้างประจำ) (1)

วิชาการ

ทั่วไป

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบตั ิการ

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

1

-

-

-

-

-

-

ปฏิบตั ิงาน ชำนาญงาน
-

-

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง
ภารกิจ

รวม

1

3

5

อาวุโส
-

-๓7โครงสร้างกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)

งานธุรการและสารบรรณ
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง
(1)

งานแผนและงบประมาณ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปก./ชก. (1)

อำนวยการท้องถิ่น

ระดับ
จำนวน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปก./ชก.(1)

งานนิติกรรมและสัญญา
- นิติกร ปก./ชก. (1)

วิชาการ

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1)

ทั่วไป

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบตั ิการ

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

2

-

-

-

2

-

-

ปฏิบตั ิงาน ชำนาญงาน
1

-

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง
ภารกิจ

รวม

-

-

5

อาวุโส
-
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โครงสร้างกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (1)

ฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (1)

งานธุรการ
-เจ้าพนักงานธุรการ
ปง./ชง. (1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ(1)

งานวางแผนและ
โครงการ
-เจ้าพนักงานธุรการ
ปง./ชง. (1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ(1)

งานการศึกษา
และปฐมวัย
-นักวิชาการศึกษา
ปก./ชก. (1)
-ครู คศ.1 (๔)
-ผู้ช่วยครูผดู้ ูแล
เด็ก (2)

งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา
-นักวิชาการศึกษา
ปก./ชก. (1)
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ (1)

อำนวยการท้องถิ่น

วิชาการ

ระดับ
จำนวน

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบตั ิการ

ชำนาญการ

-

-

-

-

1

ชำนาญการ
พิเศษ
-

งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
- นักวิชาการศึกษา
ปก./ชก. (1)
-ครู คศ.1 (๔)
-ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก
(2)

งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรม
-นักวิชาการศึกษา
ปก./ชก. (1)
-เจ้าพนักงานธุรการ
ปง./ชง. (1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ(1)
ทั่วไป
เชี่ยวชาญ
-

ปฏิบตั ิงาน ชำนาญงาน
-

1

-ครู คศ.1 (๔)
-ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก
(2)

ครู

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง
ภารกิจ

รวม

4

-

2

8

อาวุโส
-

งานกิจการศาสนา
- นักวิชาการศึกษา
ปก./ชก. (1)

งานกีฬาและ
นันทนาการ
-นักวิชาการศึกษา
ปก./ชก.(1)

-๓9-

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

-4011. บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
กรอบอัตรากำลังเดิม
เลขที่ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นายกวีกร สานุสนั ต์

2

-

ระดับ

กรอบอัตรากำลังใหม่
เลขที่ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ระดับ

คุณวุฒิการศึกษา
ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
(รัฐศาสตร์)
สำนักปลัด

68-2-00-1101-001

-

68-2-01-2101-001

ป.โท รัฐประศาสนศาสตร
(รัฐประศาสนศาสตร์)
ป.ตรี ศศบ.(สาขารัฐศาสตร์)

68-2-01-2101-002

๖๘-2-๐๑-๓๑๐4-๐๐๑

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิน่ )

กลาง

68-2-00-1101-001

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารท้องถิ่น)

กลาง

ช่องเงินเดือน
หมายเหตุ
เงินเดือน
เงิน
เงินเพิ่ม
ประจำ อื่นๆ/เงินค่า
ตำแหน่ง
ตอบ
แทน
470,280

168,000

-

638,280

ต้น

393,600

42,000

-

ต้น

416,160

18,000

-

435,600
ว่างเดิม
416,160

ชำนาญการ

323,760

-

-

323,760

ชำนาญการ

311,640

-

-

311,640

ปฏิบตั ิการ

180,720

-

-

180,720

สำนักปลัด
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทัว่ ไป)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทัว่ ไป)
นักทรัพยากรบุคคล

ต้น

68-2-01-2101-001

หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารทั่วไป)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทัว่ ไป)
นักทรัพยากรบุคคล

ต้น

68-2-01-2101-002

ชำนาญการ

๖๘-2-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑

ชำนาญการ

๖๘-2-๐๑-๓๑๐4-๐๐๑

๖๘-2-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑

นักจัดการงานทะเบียน
และบัตร
นักพัฒนาชุมชน

ปฏิบัติการ

๖๘-2-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑

นักจัดการงานทะเบียน
และบัตร
นักพัฒนาชุมชน

๖๘-2-๐๑-48๐๕-๐๐๑

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ชำนาญงาน

๖๘-2-๐๑-48๐๕-๐๐๑

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ชำนาญงาน

259,440

-

-

259,440

ปฏิบัติงาน

๖๘-2-๐๑-๔101-๐๐๑

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน

291,240

-

-

291,240

3

นายอัธรินทร์ แจ้งสว่าง

4

จ.อ.นิรนั ดร์ บุญเหลือง

5

นางสาวสุภาพร บูรณ์เจริญ

6

นางสาวจริยา แก้วเขียว

ป.ตรี รัฐประศาสนศาสตร
(รัฐประศาสนศาสตร์)
ป.ตรี วท.บ.(สาขาฟิสิกส์)

7

นายธราพงษ์ สาลีงาม

ปวส. (สาขาเครือ่ งกล)

8

นางนวลละออง ภาชื่น

ป.ตรี คบ
๖๘-2-๐๑-๔1๐1-๐๐๑
(วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป)
ลูกจ้างประจำ

เจ้าพนักงานธุรการ

ป.ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
(อุตสาหกรรมศิลป์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

-

พนักงานขับรถยนต์
ดับเพลิง

-

-

พนักงานขับรถยนต์
210,840
ดับเพลิง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผูม้ ีคุณวุฒิ)

-

-

210,840

10 นางสาวปาริฉัตร แสงกล้า

ป.ตรี บริหารธุรกิจ

-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-

-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-

187,200

-

-

187,200

11 นางสาววีนา จิตสุภาพ

ป.ตรี รัฐประศาสนศาสตร
(การปกครองท้องถิ่น)
ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต

-

ผู้ช่วยนักจัดการงาน
ทะเบียนและบัตร
ผู้ช่วยนักทรัพยากร
บุคคล

-

-

-

183,600

-

-

183,600

-

-

ผู้ช่วยนักจัดการงาน
ทะเบียนและบัตร
ผู้ช่วยนักทรัพยากร
บุคคล

-

180,000

-

-

180,000

9

นายทนงศักดิ์ บุญสงค์

12 นางสาวรัตติกาล ทีส่ ำราญ
.
.

๖๘-2-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑

-

ลูกจ้างประจำ

-41เลขที่ตำแหน่ง
ที่

ชื่อ-สกุล

กรอบอัตรากำลังเดิม
ตำแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตำแหน่ง

กรอบอัตรากำลังใหม่
ตำแหน่ง

-

14 นายวรวุฒิ บุญสงค์
15 นายเจษฎา ผาสุข

มัธยมศึกษาปีที่ 6

16 นางบัวพันธ์ ประสมกล้า

มัธยมศึกษาปีที่ 6

-

-

-

-

-

พนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง
พนักงานขับรถยนต์บรรทุก
น้ำดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง

19

นางสาววรัญญา บุญมาก

หมายเหตุ

-

-

คนตกแต่งสวน

-

-

-

112,800

-

-

112,800

-

126,000

-

-

126,000

-

พนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง
พนักงานขับรถยนต์
บรรทุกน้ำดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง

-

112,800

-

-

112,800

-

คนตกแต่งสวน

-

126,000

-

-

126,000

ต้น

402,720

42,000

-

444,720

ต้น

393,600

18,000

-

ชำนาญการ

323,760

-

-

411,600
ว่าง
323,760

ปก/ชก

355,320

-

-

ปง/ชง

297,900

-

-

กองคลัง

18

ช่องเงินเดือน
เงิน
เงินเพิ่ม
ประจำ
อื่นๆ/เงิน
ตำแหน่ง
ค่าตอบ
แทน

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

ป.ตรี ส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์บัณฑิต
มัธยมศึกษาปีที่ 6

17 นางสาวนิษา มัทธุรี

เงินเดือน

คุณวุฒิการศึกษา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

13 นายทองสุข ละม่อม

ระดับ

กองคลัง

ป.โท รัฐประศาสนศาสตร
(การปกครองท้องถิ่น)
-

68-2-04-2102-001

ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

68-2-04-3201-001

68-2-04-2102-002

20

-

-

68-2-04-3203-001

21

-

-

68-2-04-4203-001

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง)
นักวิชาการเงินและ
บัญชี
นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ

ต้น

68-2-04-2102-001

ต้น

68-2-04-2102-002

ชำนาญ
การ
ปก/ชก

68-2-04-3201-001

ปง/ชง

68-2-04-3204-001

68-2-04-3203-001

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒ)ิ

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง)
นักวิชาการเงินและ
บัญชี
นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ

355,320
ว่าง
297,900
ว่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

22

นางชญาพร เจริญรัตน์

ป.ตรี บริหารธุรกิจ

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

-

ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงาน
ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้

-

126,000

-

-

126,000

23

นางภัควิมล สัตย์ใสย์

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้

-

-

24

นายเฉลิมเกียรติ สะใบพิมพ์

ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
(ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์)
ปวช. (ช่างก่อสร้าง)

-

112,800

-

-

112,800

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

-

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

-

112,800

-

-

112,800

25

นางสาวกฤษฎาธร คำบาง

ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การบริหารธุรกิจ)

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

-

112,800

-

-

112,800

-42เลขที่ตำแหน่ง
ที่

ชื่อ-สกุล

กรอบอัตรากำลังเดิม
ตำแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตำแหน่ง

กรอบอัตรากำลังใหม่
ตำแหน่ง

ระดับ

คุณวุฒิการศึกษา
กองช่าง

26
27
28

-

-

-

-

นายอนพัช เจริญศรี

68-2-05-2103-001
68-2-05-2103-002

ปวส. (ช่างก่อสร้าง)

นายพิทยา สตารัตน์

68-2-05-4701-001

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง)
นายช่างโยธา

ต้น

68-2-05-2103-001

ต้น

68-2-05-2103-002

ชำนาญงาน

68-2-05-4701-001

นายธีรพงษ์ พะนิรัมย์

31

นางสาวพิรยิ า ศิลาอ่อน

32

-

ปวช. (ช่างไฟฟ้ากำลัง)

-

ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

-

-

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
และก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง)
นายช่างโยธา

34

35

-

นางประภัสสร ผิวหอม

-

ต้น

462,240

42,000

-

480,240
ว่าง
411,600
ว่าง

ต้น

393,600

18,000

-

ชำนาญงาน

297,900

-

-

297,900

ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ก่อสร้าง))
ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
-

ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

207,240

-

-

207,240

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

-

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

112,800

-

-

112,800

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
112,800
ธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มที ักษะ)

-

-

112,800

พนง.ขับรถยนต์กระเช้า

-

-

พนง.ขับรถยนต์กระเช้า

-

-

112,800
ว่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
31

หมายเหตุ

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
30

ช่องเงินเดือน
เงิน
เงินเพิ่ม
ประจำ
อื่นๆ/เงิน
ตำแหน่ง
ค่าตอบ
แทน

กองช่าง

ลูกจ้างประจำ
29

เงินเดือน

-

-

112,800

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-

68-2-06-2104-001

ผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข)

ต้น

68-2-06-2104-001

ป.โท สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพ)

68-2-06-2104-002

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข)

ต้น

68-2-06-2104-002

-

68-2-06-3601-001

นักวิชาการส่งเสริม
สุขภาพ

ปก/ชก

68-2-06-3601-001

ผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุข
(นักบริหารงาน
สาธารณสุข)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข
(นักบริหารงาน
สาธารณสุข)
นักวิชาการส่งเสริม
สุขภาพ

ต้น

393,600

42,000

-

435,600
ว่างเดิม

ต้น

317,520

18,000

-

335,520

ปก/ชก

355,320

-

-

355,320
ว่างเดิม

-43เลขที่ตำแหน่ง
ที่

ชื่อ-สกุล

กรอบอัตรากำลังเดิม
ตำแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตำแหน่ง

กรอบอัตรากำลังใหม่
ตำแหน่ง

-

-

นายสุนทร กิ่งมาลา

ช่องเงินเดือน
เงิน
เงินเพิ่ม
ประจำ
อื่นๆ/เงิน
ตำแหน่ง
ค่าตอบ
แทน

หมายเหตุ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

68-2-06-4101-003

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง/ชง

68-2-06-4101-003

เจ้าพนักงานธุรการ

ลูกจ้างประจำ
37

เงินเดือน

คุณวุฒิการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

36

ระดับ

ปง/ชง

297,900

-

-

297,900
ว่าง

225,480

-

-

225,480

ลูกจ้างประจำ

ปวช. (สาขาธุรกิจเกษตร)

-

พนักงานขับรถยนต์ขยะ

-

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

พนักงานขับรถยนต์ขยะ

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

38

นายทวี ประสมกล้า

มัธยมศึกษาปีที่ 6

-

พนักงานขับรถยนต์ขยะ

-

-

พนักงานขับรถยนต์ขยะ

126,000

-

-

126,000

39

นายบรรยาย สมสิทธิ์

มัธยมศึกษาปีที่ 6

-

-

-

-

112,800

นางคำแปง บุญสงค์

มัธยมศึกษาปีที่ 6

-

-

-

พนักงานประจำรถยนต์
112,800
ขยะ
พนักงานประจำรถยนต์
117,240
ขยะ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

-

40

พนักงานประจำรถยนต์
ขยะ
พนักงานประจำรถยนต์
ขยะ

-

-

117,240

ต้น

68-2-07-2101-001

ต้น

68-2-07-2101-002

ชำนาญ
การ
ชำนาญ
การ
ปฏิบัติงาน

68-2-05-4701-001

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
41

พ.จ.อ.ปราโมทย์ ดาทอง

ป.โท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

68-2-07-2101-001

42

นายวนัส พรหมบุตร

ป.โท รัฐประศาสนศาสตร
( รัฐประศาสนศาสตร์)

68-2-07-2101-002

43

นางสุธาสินี พลเศพย์

68-2-07-3103-001

44

นางสาวลดาวัลย์ สุขเกษม

ป.โท รัฐประศาสนศาสตร
( วิทยาการจัดการ)
ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต

68-2-07-3105-001

ผู้อำนวยการกอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ
(นักบริหารงานทัว่ ไป)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนงาน
และงบประมาณ
(นักบริหารงานทัว่ ไป)
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
นิติกร

45

นางสาวบุษบา เจริญไข

ป.ตรี รัฐประศาสนศาสตรฯ
(รัฐประศาสนศาสตร์)

68-2-07-4101-002

เจ้าพนักงานธุรการ

68-2-07-3105-001

ผู้อำนวยการกอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ
(นักบริหารงานทัว่ ไป)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
(นักบริหารงานทัว่ ไป)
นักวิเคราะห์นโบาย และ
แผน
นิติกร

68-2-07-4101-002

เจ้าพนักงานธุรการ

-

ต้น

429,240

42,000

-

471,240

ต้น

376,080

18,000

-

394,080

ชำนาญ
การ
ชำนาญ
การ
ปฏิบัติงาน

323,760

-

-

323,760

253,680

-

-

253,680

138,120

-

-

138,120

-44เลขที่ตำแหน่ง
ที่

ชื่อ-สกุล

กรอบอัตรากำลังเดิม
ตำแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตำแหน่ง

กรอบอัตรากำลังใหม่
ตำแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

คุณวุฒิการศึกษา
กองการศึกษา

46

-

-

68-2-08-2107-001

47

-

-

68-2-08-2107-002

48

นางสาวเพ็ญพิชชา ชัยช่วย

ป.ตรี ศศบ. (คณิตศาสตร์)

68-2-08-3802-001

ผู้อำนวยการกอง
การศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
การศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา

49

นางสาวณัฐชิญา สมทิพย์

68-2-08-4101-003

เจ้าพนักงานธุรการ

50

นางบัวสอน แสนสุข

51

นางนงลักษณ์ พวงบุญ

52

นางสุนี ทอนชัย

ป.โท รัฐประศาสนศาสตร
(รัฐประศาสนศาสตร์)
ครู
ป.โท ศศบ.
(การบริหารการศึกษา)
ป.โท ศศบ.
(การบริหารการศึกษา)
ป.ตรี ศศบ.(ปฐมวัย)

53

นางสาวธัญญนิษฐ์ แสนกล้า

54

นายอดิศักดิ์ มีดี

55

ช่องเงินเดือน
เงิน
เงินเพิ่ม
ประจำ อื่นๆ/เงิน
ตำแหน่ง ค่าตอบ
แทน

หมายเหตุ

กองการศึกษา
ต้น

393,600

42,000

-

435,600
ว่าง

ต้น

393,600

18,000

-

411,600
ว่าง

ชำนาญ
การ
ชำนาญ
งาน

305,640

-

-

305,640

254,280

-

-

254,280
286,080
เงินอุดหนุน
297,960
เงินอุดหนุน
271,560
เงินอุดหนุน
291,840
เงินอุดหนุน

ต้น

68-2-08-2107-001

ต้น

68-2-08-2107-002

ขำนาญ
การ
ชำนาญ
งาน

68-2-08-3802-001

ผู้อำนวยการกอง
การศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
การศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา

68-2-08-4101-003

เจ้าพนักงานธุรการ
ครู

32-2-0245

ครู

คศ.2

32-2-0245

ครู

คศ.2

286,080

-

-

32-2-0246

ครู

คศ.2

32-2-0246

ครู

คศ.2

297,960

-

-

32-2-0573

ครู

คศ.1

32-2-0573

ครู

คศ.1

271,560

-

-

ครู

คศ.2

32-2-0574

ครู

คศ.2

291,840

-

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

-

-

187,200

-

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒ)ิ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงาน
187,200
คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
112,800

-

นางสาวธณัชพร ใจอดทน

ป.โท ศศบ.
32-2-0574
(การบริหารการศึกษา)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ป.ตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ป.ตรี เศรษฐศาตรบัณฑิต
-

-

-

112,800

56

นางสาวเจนจิรา ขุมทรัพย์

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
ป.ตรี คบ.(ปฐมวัย)
-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
130,920

-

-

57

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

130,920
เงินอุดหนุน
112,800
เงินอุดหนุน

-

-

-

112,800

-45๑2. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล
๑. ใช้ แ นวทางในการประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นแนวทางใน
การบริหารงานบุคคล เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน
๒. เทศบาลตำบลสนม จัดโครงการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ทุกคนได้เข้า
รับ การศึกษาอบรม และทั ศนศึก ษาตามโอกาส ส่ งพนั กงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้าร่ว มอบรมสั ม มนาตาม
หลักสูตรเฉพาะตำแหน่งของตน เช่ น การฝึกอบรมตามหลักสูตรของสถาบันพั ฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
๓. เปิดโอกาสให้พนักงานเทศบาลตำบลสนม ที่มีความสนใจได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
ความรู้ของเทศบาล เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
๔. จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นในสำนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานในทุ ก ๆ ด้าน เช่น การพัฒนาจั ดเก็บภาษี งานผลประโยชน์ของเทศบาลตำบลสนม การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการจัดทำแผนชุมชน
๕. การย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง / การย้ายสับเปลี่ยนสายงาน / การหมุนเวียนตำแหน่ง เทศบาลตำบล
สนมจะให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนัก งานได้ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายสับเปลี่ยนสายงานไปสู่ตำแหน่งและ
สายงานที่พนั กงานมีความต้องการที่ได้ยื่น ความประสงค์ สำหรับผู้ ที่มีคุณ วุฒิ คุณ สมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตรงตามที่
ระเบียบกำหนดเพื่อพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลสนม ให้มีความรู้ในตำแหน่งอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นเป็นการเปิดโลกทัศน์
วิสัยทัศน์ ให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลสนมเอง อีกทั้งพนักงานจะได้ปฏิบัติงานที่มีใจรัก มี
ความสุขในการปฏิ บัติงาน มีสุขภาพจิตที่ดี และกรณีที่ มีความขัดแย้งในหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลสนม
เทศบาลตำบลสนมจะเข้าไปดูแลรับ ทราบปัญหาและอาจจะย้ ายสับเปลี่ยนพนักงานไปตำแหน่งอื่น ๆ โดยเจ้าตัวสมัคร
ใจ เพื่อลดความขัดแย้งและลดความเสียหายที่จะเกิดกับหน่วยงานในการปฏิบัติราชการด้วย
๑3. ประกาศคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการของพนักงานเทศบาล
พนักงานเทศบาลตำบลสนม มีหน้าที่และความรับผิดชอบและเป็นกำลังสำคั ญในการพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติโดยรวมทั้งการให้บริการประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่าย ฉะนั้น เพื่อให้พนักงาน
เทศบาลตำบลสนม มี ค วามประพฤติ ดี ส ำนึ ก ในหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตลอดจนปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่ งขึ้น พนักงานเทศบาลตำบลสนมจึงประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล
ตำบลสนม ไว้เป็นประมวลความประพฤติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่ อเสียงเกียรติคุณ เกียรติฐานะของ
พนักงานเทศบาลตำบลสนม ซึ่งจะส่งผลให้ ข้าราชการผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้เลื่อมใสศรั ทธาและยกย่องของบุค คล
โดยทั่วไป ดังนี้
อนุสนธิคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตำบลสนม มาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้
ประมวลขึ้นจากการเสนอแนะของผู้ บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อใช้
เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปให้
ยึดถือปฏิบัติและเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ ได้แก่
/๑. พึงดำรงตน...

-46๑. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และความ
รับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบ
๓. พึ งให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มี อั ธ ยาศั ย ไมตรี โดยยึ ด ประโยชน์ ข อง
ประชาชนเป็นหลัก
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
๕. พึงพัฒ นาทักษะความรู้ ความสามารถของตนเองให้ ทันสมัยอยู่เสมอ เทศบาลตำบลสนม จึง
ประกาศให้มาตรฐานทั้ ง ๕ ประการ ดังกล่าวข้ างต้น เป็นมาตรฐานทางคุณ ธรรมและจริยธรรมสำหรับพนักงาน
เทศบาลตำบลสนม และขอประกาศกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลตำบลสนม
เพื่อยึดถือเป็นแนวทางสำหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ดังนี้
๑) พนั ก งานเทศบาลตำบลสนม พึ งปฏิ บั ติ ด้ ว ยความสุ ภ าพอ่ อ นน้ อ มมี ค วามเคารพนบน้ อ มต่ อ
ประชาชนผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
๒) พนักงานเทศบาลตำบลสนมพึงบริการประชาชนด้วยความเป็นมิตรยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจาไพเราะ
รวดเร็วและเป็นธรรม
๓) พนักงานเทศบาลตำบลสนมพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้
๔) พนักงานเทศบาลตำบลสนมพึงปฏิบัติงานด้วยความอดทน เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อ ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
๕) พนักงานเทศบาลตำบลสนมพึงช่วยเหลือเกื้อกูลและให้ความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานทุก ๆ
ด้าน
๖) พนักงานเทศบาลตำบลสนมพึงมีความสามัคคีเอื้ อเฟื้อแก่เพื่อนร่วมงานเน้นการทำงาน เป็นทีม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รับฟังความคิดเห็น เหตุผลของเพื่อนร่วมงานและประชาชน
๗) พนักงานเทศบาลตำบลสนมพึงมีความรับผิดชอบมีจิตสำนึกต่อหน้าที่พัฒนาตนเอง ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพเป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์อยู่
เสมอ
๘) พนักงานเทศบาลตำบลสนมพึงดำรงตนตั้ง มั่นอยู่ในศีลธรรมคุณธรรมทั้งต่อตนเองและครอบครัวมี
ความหนักแน่นมั่นคง
๙) พนักงานเทศบาลตำบลสนมต้อนรับให้ความสะดวก ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชน
๑๐) พนักงานเทศบาลตำบลสนมพึงรักสถาบัน ร่วมกับพัฒนาองค์กรเทศบาลให้เข้มแข็ง
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