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1. หลักการและเหตุผล 
                 1.1 ประำาศคณะำรรมำารำลางข้าราชำารหรือพนัำงานส่วนท้องถิ่น (ำ.ำลาง) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเำี่ยวำับอัตราต าแผหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิำายน 2544 แผละ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 ำันยายน 
2558 ำ าหนดให้คณะำรรมำารข้าราชำารหรือพนัำงานส่วนท้องถิ่น (ำ.จังหวัด) ำ าหนดข้าราชำารหรือพนัำงาน
ส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแผหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชำารใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลัำษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาำ ปริมาณแผละคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้ง ภาระค่าใช้จ่ายของ
เทศบาล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์จัดท าแผผนอัตราำ าลังข้าราชำารหรือพนัำงาน
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ใช้ในำารำ าหนดต าแผหน่งโดยความเห็นชอบจาำคณะำรรมำารพนัำงานเทศบาล (ำ.ท.จ.) ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามหลัำเำณฑ์ แผละวิธีำารที่คณะำรรมำารำลางข้าราชำารหรือพนัำงานส่วนท้องถิ่น (ำ.ำลาง) ำ าหนด 
  1.2 คณะำรรมำารำลางข้าราชำารหรือพนัำงานส่วนท้องถิ่น (ำ.ำลาง) ได้มีมติเห็นชอบ ประำาศ
ำ าหนดต าแผหน่งข้าราชำารหรือพนัำงานส่วนท้องถิ่น โดยำ าหนดให้เทศบาลเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ จัดท าแผผน
อัตราำ าลังขององค์ำรปำครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นำรอบในำารำ าหนดในำารำ าหนดต าแผหน่ง แผละำารใช้
ต าแผหน่งข้าราชำารหรือพนัำงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะำรรมำารข้าราชำารหรือพนัำงานส่วนท้องถิ่น (ำ.
จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ำ าหนดให้เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ แผต่งตั้งคณะำรรมำารจัดท าแผผน
อัตราำ าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่แผละภารำิจของเทศบาลเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ วิเคราะห์ความต้องำาร
ำ าลังคน วิเคราะห์ำารวางแผผนำารใช้ำ าลังคน จัดท าำรอบอัตราำ าลัง แผละำ าหนดหลัำเำณฑ์แผละเงื่อนไข ในำาร
ำ าหนดต าแผหน่งข้าราชำารหรือพนัำงานส่วนท้องถิ่น ตามแผผนอัตราำ าลัง 3 ปี  
  1.3 จาำหลัำำารแผละเหตุผลดังำล่าว เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์จึงได้จัดท าแผผนอัตราำ าลัง 3 ปี 
ส าหรับปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
               2.1  เพ่ือให้เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  มีโครงสร้างำารแผบ่งงานแผละระบบงานที่เหมาะสม ไม่
ซ้ าซ้อน  
 2.2  เพ่ือให้เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ มีำารำ าหนดต าแผหน่ง ำารจัดอัตราำ าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมำับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามำฎหมายจัดตั้งองค์ำรปำครองส่วนท้องถิ่นแผต่ละประเภท แผละตาม 
พระราชบัญญัติำ าหนดแผผนแผละขั้นตอนำารำระจายอ านาจแผำ่องค์ำรปำครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
               2.3  เพ่ือให้คณะำรรมำารข้าราชำารหรือพนัำงานส่วนท้องถิ่น (ำ.จังหวัด) สามารถตรวจสอบำาร
ำ าหนดต าแผหน่งแผละำารใช้ต าแผหน่งข้าราชำารหรือพนัำงานส่วนท้องถิ่น ว่าถูำต้องเหมาะสมหรือไม ่
                2.4  เพ่ือเป็นแผนวทางในำารด าเนินำารวางแผผนำารใช้อัตราำ าลัง  ำารพัฒนาบุคลาำรของเทศบาล
ต าบลดงสมบูรณ ์ 

      2.5  เพ่ือให้เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  สามารถวางแผผนอัตราำ าลัง ในำารบรรจุแผต่งตั้งข้าราชราช
เพ่ือให้ำารบริหารงานของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์เำิดประโยชน์ต่อประชาชน เำิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารำิจตาม
อ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนำารปฏิบัติงาน  แผละมีำารลดภารำิจแผละยุบเลิำ
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  ำารปฏิบัติภารำิจสามารถตอบสนองความต้องำารของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

 2.6  เพ่ือให้เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านำารบริหารงานบุคลให้
เป็นไปตามท่ีำฎหมายำ าหนด 
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3.  กรอบแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  
          คณะำรรมำารจัดท าแผผนอัตราำ าลังพนัำงานจ้างของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ ซึ่งมีนายำเทศมนตรี
ต าบลดงสมบูรณ์  เป็นประธาน  เห็นสมควรให้จัดท าแผผนอัตราำ าลัง  3  ปี  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมใน
เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
               3.1  วิเคราะห์ภารำิจอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  ตามำฎหมาย
จัดตั้งองค์ำรปำครองส่วนท้องถิ่นแผต่ละประเภท แผละตาม พระราชบัญญัติำ าหนดแผผนแผละขั้นตอนำารำระจาย
อ านาจแผำ่องค์ำรปำครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนำฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องำับแผผนพัฒนาเศรษฐำิจ
แผละสังคมแผห่งชาติ  แผผนพัฒนาอ าเภอ  แผผนพัฒนาจังหวัด  แผผนพัฒนาต าบล นโยบายรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร 
แผละสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
               3.2  ำ าหนดโครงสร้างำารแผบ่งส่วนราชำารภายใน แผละำารจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารำิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแผำ้ปัญหาของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  ได้อย่างมีประสมิทธิภาพ 
               3.3  ำ าหนดต าแผหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแผหน่ง  แผละระดับต าแผหน่ง ให้เหมาะสมำับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน แผละคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความำ้าวหน้าในสายอาชีพของำลุ่ม
งานต่างๆ  
                3.4  จัดท าำรอบอัตราำ าลัง  3  ปี  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านำารบริหารงานบุคคลต้องไม่เำินร้อยละ  
40  ของงบประมาณรายจ่าย  
    3.5   ให้ข้าราชำารหรือพนัำงานส่วนท้องถิ่นทุำคน ได้รับำารพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง                         

สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน  
ก.  สภาพทั่วไปและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

สภาพทั่วไปประวัติความเป็นมา   
                 เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  เดิมเป็นองค์ำารบริหารส่วนต าบลดงสมบูรณ์  อ าเภอท่าคันโท  จังหวัด
ำาฬสินธุ์  ต่อมาได้รับำารเปลี่ยนแผปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ตามประำาศ
ำระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

ลักษณะท่ีตั้ง 
         เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  อยู่ห่างจาำตัวอ าเภอท่าคันโท  20  ำิโลเมตร  ห่างจาำจังหวัดำาฬสินธุ์  106  
ำิโลเมตร 

อาณาเขต 
                เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
                              ทิศเหนือ          ติดำับล าน้ าปาวทั้งหมด 
                              ทิศใต้              ติดต่อำับองค์ำารบริหารส่วนต าบลหนองหินอ าเภอหนองำุงศรี 
                              ทิศตะวันออำ     ติดล าน้ าปาวทั้งหมด 
                              ทิศตะวันตำ       ติดต่อำับองค์ำารบริหารส่วนต าบลยางอุ้ม  อ าเภอท่าคันโท 

มีพ้ืนที่ครอบคลุม  9  หมู่บ้าน ประำอบด้วย บ้านดงสมบูรณ์  หมู่ที่ 1 บ้านดงสมบูรณ์  หมูที่ 2  บ้านดง
ำลาง  หมู่ที่ 3 บ้านดงำลาง  หมู่ที่ 4  บ้านดงบังหมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์  หมู่ที่ 6  บ้านดงจันทร์  หมู่ที่ 7  บ้าน
ไทยเจริญ  หมู่ที่ 8  บ้านไทยเจริญ  หมู่ที่ 9  
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ประชากรและจ านวนหลังคาเรือน 
          -  จ านวนประชาำรในเขตเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  รวม   4,861    คน 
                              แผยำเป็น  ชาย     2,445  คน       หญิง   2,416    คน 
          -  ความหนาแผน่นของประชาำรต่อพ้ืนที่  คิดเป็น  80 คน  ต่อ  1  ตารางำิโลเมตร 

 

แสดงจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
หมู่
ที ่

บ้าน จ านวน
ครัวเรือน 

ชาย หญิง จ านวนประชากร  
(รวม) 

1 บ้านดงสมบูรณ์  หมู่ 1 209 433 391 824 
2 บ้านดงสมบูรณ์  หมู่  2 166 385 382 766 
3 บ้านดงำลาง  หมู่ 3 155 313 304 617 
4 บ้านดงำลาง  หมู่ 4 142 299 294 593 
5 บ้านดงบัง 140 301 309 610 
6 บ้านดงสวรรค์ 184 307 326 633 
7 บ้านดงจันทร์ 47 60 74 134 
8 บ้านไทยเจริญ  หมู่ 8 67 124 115 239 
9 บ้านไทยเจริญ  หมู่ 9 116 223 222 445 

รวม 1,226 2,445 2,416 4,861 
            

 

 ลักษณะภูมิประเทศ 
เป็นที่ราบสูงสลับเนินเขาแผละปุาเสื่อมโทรม  พื้นที่ตอนบนเป็นที่ราบลุ่มติดำับล าน้ าปาวทั้งหมด  

 ที่ตอนล่างเป็นที่ราบสูงสลับเนินเขา  แผละมีล าห้วยไหลผ่าน    
ลักษณะภูมิอากาศ 
                มี  3  ฤด ู
                ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแผต่เดือน   มีนาคม  ถึงเดือน  พฤษภาคม  อาำาศร้อนจัดมาำ 
                ฤดูฝน    เริ่มตั้งแผต่เดือน   มิถุนายน  ถึงเดือน  ตุลาคม  มีฝนตำชุำบางช่วงแผละไม่ตำตามฤดูำาล 
                ฤดูหนาว  เริ่มตัง้แผต่เดือน  พฤศจิำายน  ถึงเดือน  ำุมภาพันธ์  อาำาศหนาวมาำแผละแผห้งแผล้ง 
เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
          ประชาำรส่วนใหญ่ประำอบอาชีพ  เำษตรำรรม   รองลงมา  อาชีพประมง   ค้าขาย  แผละอ่ืน ๆ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
การคมนาคม 

          ำารคมนาคมในเขตเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ใช้เส้นทางหลวงจังหวัด  ำาฬสินธุ์ - อุดรธานี  ส าหรับ 
ำารคมนาคมจาำเทศบาลต าบลไปจังหวัดำาฬสินธุ์  แผละอ าเภอท่าคันโท 
การไฟฟ้า 

          ไฟฟูาในเขตเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  อยู่ในความรับผิดชอบของำารไฟฟูาหนองำุงศรี  แผละำารไฟฟูา 
ท่าคันโท  เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่ยังมีไฟฟูาส่องสว่างไม่เพียงพอ 
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 การประปา  
           ำารประปาในเขตเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  มีำารใช้ทั้งประปาใต้ดิน  แผละผิวดิน  ซึ่งจะใช้ได้ท้ังำาร 

บริโภคแผละอุปโภค   
แหล่งน้ า 

            ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ประำอบด้วย  ล้ าห้วย  ล าน้ าปาว  ฝาย สระ  ซึ่งสามารถจ าแผนำ 
ได้ ดังนี้ 

ล าน้ าปาว      1     สาย 
ล าห้วย          4     สาย 
ฝาย               1     ฝาย 
บ่อน้ าตื้น      17   บ่อ 
บ่อบาดาล     24   บ่อ 
สระน้ า          4     แผห่ง 

 

การสื่อสาร 
โทรศัพท์ 
ปัจจุบันำารติดต่อสื่อสารในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  มีำารใช้โทรศัพท์ส่วนตัวมาำขึ้น  

(โทรศัพท์มือถือ)  แผต่เนื่องด้วยมีสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับเนินเขา  ท าให้ำารรับสัญญาณรับได้เป็น
บางจุด 
ด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร 

เำษตรำรส่วนใหญ่จะปลูำข้าว  ปลูำอ้อย  ปลูำมันส าปะลัง  ซึ่งถือเป็นแผหล่งรายได้ของเำษตรำร  แผต่ำ็
ไม่มีความแผน่นอนของราคาในท้องตลาด 

ในด้านำระบวนำารผลิต  เำษตรำรได้น าเทคโนโลยีเครื่องจัำรมาช่วยในำารผลิต  
การอุตสาหกรรม 

ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหำรรมครัวเรือนขนาดเล็ำ ใช้แผรงงานคนในครอบครัวเป็นหลัำ  เช่นโรงสีข้าว  ทอเสื่อ  
ทอผ้า ฯลฯ น าไปจ าหน่ายสร้างรายได้ให้ครอบครัวแผละชุมชน 
การพาณิชย์ 
                    ร้านค้าปลีำต่าง ๆ  (ร้านขายของช า ร้านมินิมาร์ทขนาดเล็ำ ฯลฯ)             25        ร้าน 
                           ร้านเสริมสวย  ร้านตัดผม                                                      9         ร้าน 
                           สถานีบริำารเชื้อเพลิงขนาดเล็ำ                                               1         แผห่ง 
                           ร้านรับซ่อมยานยนต์                                                            5         แผห่ง 
                           ร้านรับซ่อมเครื่องจัำรำลำารเำษตร                                          3         แผห่ง 
                           ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูา                                                       -        แผห่ง 
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ด้านสังคม       
ชุมชน   มีหมู่บ้านจ านวน  9  หมู่บ้าน  จ านวนประชาำรในต าบล   4,861  คน 
ศาสนา  ประชาำรต าบลดงสมบูรณ์  นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด  มี  วัด  11 แผห่ง 
                              - วัดสามัคคีธรรม   
                              - วัดปุาบ้านดงสมบูรณ์    
                              - วัดเทวตาสามัคคีธรรม                 
                              - วัดปุาค าจันทร์เพ็ญ 
                              - วัดสว่างอรุณ 
                              - วัดรอยพระพุทธบาท 
                              - วัดบ้านดงสวรรค์ 
                              - วัดบ้านดงจันทร์ 
           - วัดปุาเขาน้อย 
                              - พุทธอุทยาน  
                              - วัดบ้านไทยเจริญ 
   

 

วัฒนธรรม 
เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  จะมีประเพณีตามวิถีชาวพุทธ  แผละตามภาคอีสาน  เช่น  ประเพณีเข้าพรรษา  

ออำพรรษา  บุญบั้งไฟ  บุญมหาชาติ ฯลฯ 
สถานที่ราชการในพื้นที่ 
                           ส านัำงานเทศบาล           1   แผห่ง 
                            โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ            2   แผห่ง 
                        โรงเรียนมัธยม                      1   แผห่ง 
                            โรงเรยีนประถม   4   แผห่ง 
                            ศูนย์พัฒนาเด็ำเล็ำ   3   แผห่ง       
การศึกษา 
                           ในเขตเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  มีโรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็ำเล็ำ  ดังนี้ 
                            มีโรงเรียนระดับมัธยมศึำษา  จ านวน  1  แผห่ง  คือ 

-   โรงเรียนบ้านดงำลางพัฒนศึำษา  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  3  บ้านดงำลาง 
                             มีโรงเรียนระดับประถมศึำษา  จ านวน  4  แผห่ง  คือ 
                         -   โรงเรยีนดงสมบูรณ์ประชารัฐ   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  2  บ้านดงสมบูรณ์ 
                         -    โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร     ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  6  บ้านดงสวรรค์ 
                         -    โรงเรียนดงบังอ านวยวิทย์        ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  5  บ้านดงบัง 
                         -    โรงเรียนมิตรมวลชน  5 (บ้านไทยเจริญ)  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  9  บ้านไทยเจริญ 
                              มีศูนย์พัฒนาเด็ำเล็ำ  จ านวน  3  ศูนย์  คือ 

-   ศูนย์พัฒนาเด็ำเล็ำบ้านดงสมบูรณ์  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  1 บ้านดงสมบูรณ์ 
-   ศูนย์พัฒนาเด็ำบ้านดงำลาง  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  3  บ้านดงำลาง 
-    ศูนย์พัฒนาเด็ำเล็ำบ้านดงสวรรค์  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  6  บ้านดงสวรรค์ 
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สาธารณสุข 

มีศูนย์บริำารสาธารณสุข (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล)  จ านวน  2  แผห่ง 
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงสมบูรณ์  ตั้งอยู่บ้านดงสมบูรณ์  หมู่ที่ 1 
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงสมบูรณ์  ตั้งอยู่บ้านดงำลาง  หมู่ที่ 4 

 
 

4.  สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
เพ่ือให้ำารวางแผผนอัตราำ าลัง 3  ปี  ของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  มีความครบถ้วน  เทศบาลต าบลดง

สมบูรณ์  สามารถด าเนินำารตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล  ว่ามีปัญหาอะไรแผละความจ าเป็นพ้ืนฐาน  แผละความต้องำารของประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ทีส่ าคัญ  ดังนี้ 
           สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบแผละความต้องำารของประชาชนโดยแผบ่งออำเป็นด้านต่าง ๆ  
ดังนี้ 
1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                   -  ถนนช ารุด  เป็นหลุมบ่อ  ไม่ได้มาตรฐาน 
                         - ปัญหาโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ 
                         - ไฟฟูาแผสงสว่างสาธารณะตามถนนไม่ทั่วถึงทุำจุด 

                   - ระบบประปาสาธารณะไม่ทั่วถึงทุำจุด  
    - ขาดแผหล่งน้ าที่ใช้ในำารจัดท าระบบชลประทานเพ่ือำารเำษตรทุำขนาด  

                   - สภาพพ้ืนที่ไม่เอ้ืออ านวยในำารพัฒนาแผหล่งน้ าเพื่อำารเำษตร  
2  ด้านเศรษฐกิจ  
                  - ขาดท่ีสาธารณะประโยชน์ในำารพัฒนาให้เป็นศูนย์ำารผลิตแผละจ าหน่ายผลิตผลใน   
ด้านำารเำษตรำรรม   ของชุมชนรวมทั้ง ที่วางขายของไม่มี  เป็นเหตุให้ขาดำารำ าหนดความเป็นระเบียบความ
เรียบร้อย 

   - พ้ืนที่ไม่เหมาะแผละเอ้ืออ านวยำับำารลงทุนทางอุตสาหำรรม เนื่องจาำค่าใช้จ่ายสูง 
   - ชุมชนขาดำารวางแผผนระยะยาว 
   - ำารจัดหาแผหล่งเงินทุนให้ผู้ผลิตพืชผลทางำารเำษตรไม่ต่อเนื่อง 
   - ขาดำารรวมำลุ่มแผบบสหำรณ์  

3  ด้านสังคม 
                        - ปัญหาความเสี่ยงที่อาจเำิดโรคติดต่อ  เช่น  ไข้เลือดออำจาำยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ้า   

    - ปัญหาความเสี่ยงเรื่องำารแผพร่ของยาเสพติดในหมู่เยาวชนแผละผู้ใช้แผรงงาน 
    - ปัญหาเรื่องำารเอาเปรียบผู้บริโภค 
    - ปัญหาเรื่องำารรัำษาความสะอาดแผละความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
    - ปัญหาเรื่องสถานที่เล่นำีฬาแผละออำำ าลังำาย 
    - หน่วยงานที่เำี่ยวข้องด าเนินำิจำรรมโดยำารขาดำารประสานงาน/ความเข้มแผข็งของชุมชน  
    - ขาดความต่อเนื่องในำารวางแผผน/ปฏิบัติอย่างจริงจังของงานสาธารณะสุข 
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    - บุคลาำร/เครื่องมือไม่มีประสิทธิภาพ   
    - ขาดบุคลาำรที่สามารถท างานด้านำารศึำษา ศาสนาแผละวัฒนธรรม ในชุมชน 

                         - หน่วยงานที่จัดำารศึำษาขาดำารประสานำับองค์ำรปำครองส่วนท้องถิ่น 
                         - หน่วยงานราชำารท้องถิ่นขาดำารส่งเสริมงาน ด้านำารศึำษา ศาสนา วัฒนธรรม 
                         - ำารส่งเสริมศิลปะ จารีต ประเพณีท้องถิ่น ไม่ได้รับำารด าเนินอย่างต่อเนื่อง     
4  ด้านการเมืองการบริหาร 

    - ปัญหาเรื่องำารรับรู้ข่าวสารทางราชำารของประชาชน 
    - ปัญหาเรื่องำารพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลาำร 
    - ปัญหาเรื่องำารประชาสัมพันธ์งานของเทศบาล 
    - ปัญหาเรื่องำารจัดท าข้อมูล/ทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือใช้ในำารจัดเำ็บรายได้ของเทศบาล 
    - ปัญหาเรื่องขาดวัสดุ - ครุภัณฑ์ในำารปฏิบัติงาน 
    - ปัญหาเรื่องำารความเข้มแผข็งของชุมชน     

5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - ความเจริญเติบโตทางอุตสาหำรรมำารเำษตรสร้างมลภาวะ 
    - ชุมชนขาดจิตส านึำที่ดีต่อำารอนุรัำษ์ทรัพยาำรธรรมชาติแผละสิ่งแผวดล้อม 
    - ชุมชนไม่มีแผหล่งทรัพยาำรธรรมชาติ เช่น ปุาไม้ 

ความต้องการของประชาชน 
จาำสภาพปัญหาดังำล่าวข้างต้นซึ่งประชาชน ร้านค้า ส่วนราชำาร ในท้องถิ่นได้มีความต้องำารที่จะให้

เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ ด าเนินำารแผำ้ไขปัญหาโดยเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ได้คัดเลือำ แผละวิเคราะห์ข้อมูล  โดย
ำ าหนดเป็นโครงำารที่จะต้องจัดท าตามปัญหา  แผละความต้องำารำลุ่มปัญหาแผละสาขาำารพัฒนาดังนี้ 
1 ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                         - ให้ำ่อสร้างถนนคอนำรีตเสริมเหล็ำ ถนนลาดยางแผอสฟัลด์ติำ 
                         - ให้ซ่อมแผซม/ลงหินลูำรังถนนสายต่างๆ  

    - ให้ขยายเขตไฟฟูาทั่วทุำจุด 
    - จัดหาที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

                         - ให้ขยายเขตบริำารประปาให้ทั่วถึงทุำครัวเรือน 
    - ให้ำ่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ำเล็ำ/ศูนย์วัฒนธรรมต าบล/ห้องสมุดประชาชน 
    - ให้ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะเพ่ิมเติม  

2 ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
      - จัดให้มีตลาดร้านค้าชุมชน  ของต าบล แผละของหมู่บ้าน 
      - จัดให้มีำารรวมำลุ่มในรูปสหำรณ์ 
      - จัดให้มีธนาคารผลิตผลทางำารเำษตร 
      - จัดหารตลาดแผละเงินทุนให้ำับำลุ่มเำษตรหรือสหำรณ์ 
 
 
 
 

/ความต้อง... 
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3 ความต้องการด้านสังคม 
                            - จัดให้มีระบบซ่อม/สร้างสุขภาพอนามัยในชุมชน 

       - จัดให้มีำารปูองำันแผละควบคุมโรคติดต่อให้ครบวงจร 
       - จัดให้มีำารปูองปราม ปูองำันยาเสพติดแผบบครบวงจร โดยำารมีส่วนร่วม 
       - จัดให้มีำารคุ้มครองผู้บริโภค 
       - จัดให้มีระบบำารดูแผลขยะมูลฝอยแผละน้ าเสีย 
       - จัดให้มีำารอนุรัำษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
       - จัดให้มีลานำีฬาแผละนันทนาำาร  
       - จัดให้มีระบบำารปูองำันแผละบรรเทาสาธารณภัย ำารจราจร 

4 ความต้องการด้านการเมืองการบริหาร                                                                             
       - จัดให้มีเสียงตามสาย วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
        - จัดให้มีำารอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิำฯ ผู้น าชุมชน พนัำงานฯ 
          ลูำจ้าง ตามโครงำารต่างๆ 

                            - จัดให้มีำารประชุมสมาชิำเทศบาล ำ านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะำรรมำารหมู่บ้านผู้น าำลุ่มชีพ 
เพ่ือติดตามเร่งรัดนโยบายของรัฐบาลเป็นประจ าทุำเดือน    
                            - โครงำารปรับปรุงแผผนที่ภาษีแผละทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์   

       - ำารพัฒนาประชาคมให้มีส่วนร่วมทางำารเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน 
6 ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      - จัดให้มีโครงำารปลูำปุาซ่อมแผซมปุาเสื่อมโทรม 
      - จัดให้มีำารรัำษาแผหล่งน้ าธรรมชาติ 
      - จัดให้มีำารอนุรัำษ์  แผละรัำษาปุาไม้ในที่สาธารณะ/ 

5. ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
ำารพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์นั้น เป็นำารสร้างความเข็มแผข้งของชุมชนในำารร่วมคิด ร่วม

แผำ้ไขปัญหา ร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข็มแผข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์โดยยึดหลัำำารมี
ส่วนร่วมในำารพัฒนาท้องถิ่นทุำด้าน  ซึ่งำารพัฒนาเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ของชุมชน ชุมชนจะต้องมีความตระหนัำในำารแผำ้ไขปัญหา แผละความเข้าใจแผนวทางในำารแผำ้ไขปัญหาร่วมำัน
อย่างจริงจัง 
 เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์ำลางของำารพัฒนาในำลุ่มทุำวัยของประชาำร 
นอำจาำนี้ยังเน้นำารส่งเสริมแผละสนับสนุนำารศึำษาเด็ำำ่อนวัยเรียน แผละพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็น
บุคลาำรที่มีคุณภาพ ส่วนด้านำารพัฒนาอาชีพนั้น ได้เน้นำารพัฒนาเศรษฐำิจชุมชนแผบบพ่ึงตนเอง แผละยังจัดตั้ง
เศรษฐำิจพอเพียงโดยส่วนรวม 
 ำารวิเคราะห์ภารำิจอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แผละตามพระราชบัญญัติ
ำ าหนดแผผนแผละขั้นตอนำารำระจายอ านาจให้องค์ำรปำครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผละำฎหมายอ่ืนที่
เำี่ยวข้องนั้น แผนวทางำารวิเคราะห์ได้ใช้ swot ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในำารด าเนินำารแผำ้ไข
ปัญหาในเขตพ้ืนที่ตรงำับความต้องำารของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแผข็ง จุดอ่อน โอำาส แผละปัญหา
อุปสรรค 

 ในำารด าเนินำารตามภารำิจตามผลของำารวิเคราะห์ swot  เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ ำ าหนดวิธีำาร
ด าเนินำารตามภารำิจสอดคล้องำับแผผนพัฒนาเศรษฐำิจแผละสังคมแผห่งชาติ  แผผนยุทธศาสตร์ จังหวัด  แผผน
ยุทธศาสตร์อ าเภอ  แผผนพัฒนาต าบล  นโยบายรัฐบาล  แผละนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้ สามารถำ าหนดแผบ่ง 
 

/ภารำิจได้… 
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ภารำิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารำิจดังำล่าวำ าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แผำ้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 แผละตามพระราชบัญญัติำ าหนดแผผนแผละขั้นตอนำารำระจายอ านาจให้องค์ำรปำครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2542  ดังนี้ 

1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารำิจที่เำ่ียวข้องดังนี้ 
     (1) จัดให้มีแผละบ ารุงรัำษาทางน้ าแผละทางบำ (มาตรา 67 (1)) 

(2) ให้มีน้ าเพ่ือำารอุปโภค บริโภค แผละำารเำษตร (มาตรา 68(1)) 
(3) ให้มีแผละบ ารุงำารไฟฟูาหรือแผสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
(4) ให้มีแผละบ ารุงรัำษาทางระบายน้ า (มาตรา 68(3)) 
(5) ำารสาธารณูปโภคแผละำารำ่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
(6) ำารสาธารณูปำาร (มาตรา 16(5)) 

          2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารำิจที่เำี่ยวข้อง  ดังนี้ 
     (1) ส่งเสริมำารพัฒนาสตรี เด็ำ เยาวชน ผู้สูงอายุ แผละผู้พิำาร (มาตรา 67(6)) 

(2) ปูองำันโรคแผละระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 

(3) ให้มีแผละบ ารุงสถานที่ประชุม ำารำีฬาำารพัำผ่อนหย่อนใจแผละสวนสาธารณะ (มาตรา  
68(4)) 
(4) ำารสังคมสงเคราะห์ แผละำารพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ำ สตรี คนชรา แผละผู้ด้อยโอำาส 
(มาตรา 16(10)) 
(5) ำารปรับปรุงแผหล่งชุมชนแผออัดแผละำารจัดำารเำี่ยวำับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2)) 
(6) ำารส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค แผละสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5)) 
(7) ำารสาธารณสุข ำารอนามัยครอบครัวแผละำารรัำษาพยาบาล (มาตรา 16(19))               

3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารำิจที่เำี่ยวข้องดังนี้   
 (1) ำารปูองำันแผละบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))   
 (2) ำารคุ้มครองดูแผลแผละรัำษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผผ่นดิน (มาตรา 68(8))
 (3) ำารผังเมือง (มาตรา 68(13))               
 (4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))      
 (5) ำารรัำษาความสะอาดแผละความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))
 (6) ำารควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))                 
4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารำิจที่เำี่ยวข้องดังนี้    
 (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหำรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))    
 (2) ให้มีแผละส่งเสริมำลุ่มเำษตรำร แผละำิจำารสหำรณ์ (มาตรา 68(5))  
 (3) บ ารุงแผละส่งเสริมำารประำอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))   
 (4) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))       
 (5) ำารท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))      
 (6) ำิจำารเำี่ยวำับำารพาณิช (มาตรา 68(11))     
 (7) ำารส่งเสริม ำารฝึำแผละประำอบอาชีพ (มาตรา 16(6))    
 (8) ำารพาณิชย์ำรรมแผละำารส่งเสริมำารลงทุน (มาตรา 16(7))  

 

/5 ด้าน... 
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5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารำิจที่เำี่ยวข้อง  
ดังนี้              
 (1) คุ้มครอง ดูแผล แผละบ ารุงรัำษาทรัพยาำรธรรมชาติแผละสิ่งแผวดล้อม (มาตรา 67(7))
 (2) รัำษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน แผละที่สาธารณะ รวมทั้งำ าจัดมูลฝอยแผละสิ่ง
ปฏิำูล (มาตรา 67(2))         
 (3) ำารจัดำารสิ่งแผวดล้อมแผละมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))    

6  ด้านำารศาสนา  ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารำิจที่เำ่ียวข้อง  
ดังนี้           
 (1) บ ารุงรัำษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผละวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 
67(8))           
 (2) ส่งเสริมำารศึำษา ศาสนา แผละวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))   
 (3) ำารจัดำารศึำษา (มาตรา 16(9))      
 (4) ำารส่งเสริมำารำีฬา จารีตประเพณี แผละวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตร17(18)) 

          7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารำิจที่เำีย่วข้อง ดังนี้ 

(1) สนับสนุนสภาต าบลแผละองค์ำรปำครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในำารพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา  
45(3)) 

(2)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชำารมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลาำรให้ตาม 
ความจ าเป็น    แผละสมควร (มาตรา 67(9)) 

(3) ส่งเสริมำารมีส่วนร่วมของราษฎร ในำารมีมาตรำารปูองำัน (มาตรา 16(16)) 
(4) ำารประสานแผละให้ความร่วมมือในำารปฏิบัติหน้าที่ขององค์ำรปำครองส่วนท้องถิ่น  

(มาตรา 17(3)) 
(5)  ำารสร้างแผละบ ารุงรัำษาทางบำแผละทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์ำารปำครองส่วนท้องถิ่น 

อ่ืน (มาตรา 17(16))  

6.  ภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีจะด าเนินการ 
เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ได้พิจารณาจาำภารำิจ  อ านาจหน้าที่ ตามำฎหมาย ศัำยภาพแผละความ

ต้องำารของประชาชน  นโยบายผู้บริหารเทศบาลประำอบำับวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  แผนวทางำารพัฒนาของ
เทศบาลเพ่ือให้สอดคล้องำับแผผนพัฒนาเศรษฐำิจแผละสังคมแผห่งชาติ   ฉบับที่ 11 แผผนยุทธศาสตร์จังหวัด
ำาฬสินธุ์  แผผนยุทธศาสตร์อ าเภอท่าคันโท  แผผนยุทธศาสตร์เทศบาล  จึงำ าหนดภารำิจที่เทศบาลจะด าเนินำาร                         
ดังนี้                 
 1. ภารกิจหลัก 
  1. ด้านำารปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. ด้านำารส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านำารจัดระเบียบชุมชน สังคม แผละำารรัำษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านำารอนุรัำษ์ทรัพยาำรธรรมชาติแผละสิ่งแผวดล้อม 

5. ด้านำารพัฒนาำารเมืองแผละำารบริหาร 
6. ด้านำารส่งเสริมำารศึำษา 
7. ด้านำารปูองำันแผละบรรเทาสาธารณภัย 

/2. ภารำิจ… 
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 2. ภารกิจรอง 
  1. ำารฟ้ืนฟูวัฒนธรรมแผละส่งเสริมประเพณี 

2. ำารสนับสนุนแผละส่งเสริมศัำยภาพำลุ่มอาชีพ 
3. ำารส่งเสริมำารเำษตรแผละำารประำอบอาชีพทางำารเำษตร 
4. ด้านำารวางแผผน ำารส่งเสริมำารลงทุน     

7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
คณะำรรมำารำลางพนัำงานเทศบาล  (ำ.ท.)  ได้ำ าหนดให้เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์   เป็นเทศบาล

สามัญ  โดยำ าหนดโครงำารแผบ่งส่วนราชำาร  ออำเป็น  4  ส่วน (รวมทั้งส่วนราชำารอ่ืน  เทศบาล อาจำ าหนด
เพ่ิมได้)  ได้แผำ่  ส านัำปลัดเทศบาล  ำองคลัง  ำองช่าง แผละำองำารศึำษา  ำ าหนดให้มีำรอบอัตราำ าลังจ านวน
ทั้งสิ้นไม่เำินร้อยละ  40  ของประมาณำารรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณจึงเป็นข้อบังคับแผละำ าหนดอัตรา
สัดส่วนพนัำงานให้ไม่สอดคล้องำับภารำิจแผละอ านาจหน้าที่  ดังนั้น  จึงต้องมีำารำ าหนดโครงสร้างแผละำ าหนด
ำรอบอัตราำ าลังให้สอดคล้องำับภารำิจแผละอ านาจหน้าที่  เพ่ือที่จะให้สามารถแผำ้ไขปัญหาของเทศบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



8. โครงสร้างก าหนดส่วนราชการ      
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปจัจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหต ุ

 ไม่สังกัดส านัก / กอง      ไม่สังกัดส านัก / กอง      
- ปลัดเทศบาล     - ปลัดเทศบาล      
1. ส านักปลัดเทศบาล   1. ส านักปลัดเทศบาล     

- งานบริหารงานท่ัวไป   1.1 งานบริหารงานท่ัวไป     
- งานวางแผผนแผละงบประมาณ  1.2 งานวิเคราะห์นโยบายแผละแผผน    

- งานำิจำารสภา   1.3 งานสวัสดิำารสังคม     

- งานส่งเสริมแผละสวัสดิำารสังคม  1.4 งานปูองำันแผละบรรเทาสาธารณภยั    
- งานำารเจ้าหน้าที ่   1.5 งานำารเจ้าหน้าท่ี     
- งานสวัสดิำารเด็ำแผละเยาวชน  1.6 งานสาธารณสุขแผละสิ่งแผวดลอ้ม    

- งานส่งเสริมปศุสัตว์แผละำารเำษตร      

- งานปูองำันแผละบรรเทาสาธารณภัย      

- งานพัฒนาชุมชน        

- งานประชาสัมพันธ์        

- งานทะเบียนราษฎรแผละบัตรประจ าตัวประชาชน    
- งานธุรำาร           

2. กองคลัง     2. กองคลัง       

- งานำารเงินแผละบัญชี   2.1 งานบริหารงานท่ัวไป      
- งานจัดเำ็บแผละพัฒนารายได ้  2.2 งานำารเงินแผละบญัช ี     
- งานแผผนที่ภาษีแผละทะเบียนทรพัย์สิน 2.3 งานเร่งรัดแผละจดัเำ็บรายได ้   
- งานพัสดุแผละทรัพยส์ิน   2.4 งานพัสดุแผละทรัพยส์ิน      
- งานธุรำาร            

3. กองช่าง       3. กองช่าง         

- งานสาธารณูปโภค   3.1 งานบริหารงานท่ัวไป      
- งานวิศวำรรม   3.2 งานสาธารณูปโภค      
- งานจัดสถานท่ีแผละำารไฟฟูา  3.3 งานำารประปา     
- งานธุรำาร            

4. กองการศกึษา     4. กองการศกึษา     

- งานำารศึำษาปฐมวัย   4.1 งานบริหารงานท่ัวไป    
- งานำิจำารศาสนา   4.2 งานบริหารำารศึำษา     
- งานำิจำรรมเด็ำแผละเยาวชน  4.3 งานส่งเสรมิำีฬาแผละนันทนาำาร     
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม    
- งานำีฬาแผละนันทนาำาร       
- งานธุรำาร            

                          -   5.หน่วยตรวจสอบภายใน    
   5.1 งานตรวจสอบภายใน    
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      โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารงานท่ัวไป งานวิเคราะห์นโยบายแผละแผผน งานสวัสดิำารสังคม งานปูองำันแผละบรรเทาสาธารณภัย งานำารเจ้าหน้าท่ี งานสาธารณสุขแผละสิ่งแผวดล้อม 

- นัำจัดำารงานท่ัวไป ชำ (1) 
- เจ้าพนัำงานธุรำาร ชง (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนัำงานธุรำาร (1) 
- พนัำงานขับรถยนต์ (ทัำษะ) (1) 
- คนงาน (3) 
- ภารโรง (1) 

 

- ผู้ช่วยนัำวิเคราะห์นโยบายแผละ
แผผน (1) 

 

- นัำพัฒนาชุมชน ชำ (1) 
- เจ้าพนัำงานพัฒนาชุมชน ชง. (1) 

 

- จพง.ปูองำันแผละบรรเทาสาธารณภัย ชง (1) 
- ผู้ช่วย จพง.ปูองำันแผละบรรเทาสาธารณภัย 

(1) 
- พนัำงานขับรถยนต์ (ems) (1) 
- พนัำงานขับรถยนต์ (บรรทุำน้ า) (1) 

 
 

- นัำทรัพยาำรบุคคล ชำ (1) 
- ผู้ช่วยนัำทรัพยาำรบุคคล (1) 

 

นัำวิชาำารสาธารณสุข ปำ./ชำ. 
(ำ าหนดเพิ่ม) 
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ระดับ 
อ านวยำาร

ต้น 

ช านาญำาร
พิเศษ 

ช านาญำาร ปฏิบัติำาร อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูำจ้างประจ า 
พนัำงานจ้าง
ตามภารำิจ 

พนัำงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - 3  1 (ำ าหนดเพิ่ม) - 3 - - 5 6 

หัวหน้าส านัำปลัด 
นัำบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

 



            โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองคลัง  
 
 
 
 
 

งานบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญช ี งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ งานพัสดแุละทรัพย์สิน 

- เจ้าพนัำงานธุรำาร ชง (1) 
 

- เจ้าพนัำงานำารเงินแผละบัญชี ปง (1) 
- ผช.นัำวิชาำารำารเงินแผละบัญชี (1) 

 

- จพง.จัดเำ็บรายได้ ชง  (1) 
- ผช. จพง.จัดเำบ็รายได้  (1) 

 
 

- เจ้าพนัำงานพัสดุ ชง (1)  
 

 
 
 
 

ระดับ 
อ านวยำาร

ต้น 

ช านาญำาร
พิเศษ 

ช านาญำาร ปฏิบัติำาร อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูำจ้างประจ า 
พนัำงานจ้าง
ตามภารำิจ 

พนัำงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - 3 1 - 2 - 
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ผู้อ านวยำารำองคลัง 
นัำบริหารงานคลัง ระดับต้น 



       โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองช่าง  
 
 

 
 
 
 
 
 

งานบริหารงานท่ัวไป งานสาธารณูปโภค งานำารประปา 

- จพง.ธุรำาร ชง. (1) 
- คนงาน (1) (ว่าง) 

 

- นายช่างโยธา ปง/ชง (ว่าง) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา (1) 
- พนัำงานขับรถยนต์ (ำระเช้า) (ทัำษะ) (1) 

 

- ผู้ช่วยเจ้าพนัำงานประปา (1) 
- พนัำงานจดมาตรวดัน้ า (1) 
- พนัำงานผลิตน้ าประปา (1) 
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ระดับ 
อ านวยำาร

ต้น 

ช านาญำาร
พิเศษ 

ช านาญำาร ปฏิบัติำาร อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูำจ้างประจ า 
พนัำงานจ้าง
ตามภารำิจ 

พนัำงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - 1 1 - 4 3 

ผู้อ านวยำารำองช่าง 
นัำบริหารงานช่าง ระดับต้น 



 
                                                                              โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองการศึกษา  

 
 

 
 
 
 
 
 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารำารศึำษา งานส่งเสรมิำีฬาแผละนันทนาำาร 

- เจ้าพนัำงานธุรำาร ชง. (1) 
 

- นัำวิชาำารศึำษา ชำ.  (1) 
- ครู (5) 
- ผู้ดูแผลเด็ำ (ทัำษะ) (2 
 

-นัำสันทนาำาร ชำ. (1) 
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ระดับ 
อ านวยำาร

ต้น 

ช านาญ
ำาร

พิเศษ 

ช านาญ
ำาร 

ปฏิบัติำาร อาวุโส 
ช านาญ

งาน 
ปฏิบัติงาน 

คร ู
คร ู

ผดด 

ลูำจ้าง 
ประจ า 

พนัำงาน
จ้างตาม
ภารำิจ 

พนัำงาน
จ้าง

ทั่วไป 
วิทยฐานะ 

ครูช านาญำารพเิศษ 
วิทยฐานะ 

ครูช านาญำาร 
- 

จ านวน 1 - 2 - - 1 - - 2 3 - - 2 - 

ผู้อ านวยำารำองำารศึำษา 
นัำบริหารงานำารศึำษา ระดับต้น 



                 โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อ านวยำาร

ต้น 

ช านาญำาร
พิเศษ 

ช านาญำาร ปฏิบัติำาร อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูำจ้างประจ า 
พนัำงานจ้าง
ตามภารำิจ 

พนัำงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน - - - 1 (ำ าหนดเพิ่ม) - - - - - - 
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นัำวิชาำารตรวจสอบภายใน ปำ./ชำ. (ำ าหนดเพิ่ม) 

ปลัดเทศบาล 
นัำบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น 
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13.  แนวทางการพัฒนาข้าราชการ และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  ได้ำ าหนดแผนวทางำารพัฒนาข้าราชำาร หรือพนัำงานเทศบาลแผละพนัำงาน
จ้างเพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทัำษะทัศนคติ ที่มีคุณธรรมแผละจริยธรรม  อันจะท าให้ำารปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชำาร
หรือพนัำงานเทศบาลแผละพนัำงานจ้าง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแผละประสิทธิผล  โดยำ าหนดให้ข้าราชำาร
หรือพนัำงานเทศบาลแผละพนัำงานจ้าง   ได้มีโอำาสได้รับำารพัฒนา  ตามแผนวทางำารพัฒนาข้าราชำาร 
พนัำงานเทศบาล แผละพนัำงานจ้าง  ไว้ในแผผนอัตราำ าลัง 3 ปี  เป็นรอบระยะเวลา 3 ปี  เช่น เดียวำับำาร
วางแผผนอัตราำ าลัง  3  ปี  ดงันี้ 
  1)   การพัฒนาพนักงานเทศบาลสายบริหาร 
          1.1   สนับสนุนให้เข้าร่วมำารฝึำอบรมแผละสัมมนาในด้านความรู้เำี่ยวำับำารบริหารงาน  แผละำาร
ปฏิบัติราชำารอย่างน้อยปีละ  2  หลัำสูตร 
          1.2   สนับสนุนให้เข้ารับำารศึำษาดูงาน  เพ่ือเพ่ิมพูนประสบำารณ์  แผละพัฒนาวิสัยทัศน์ในำารำ าหนด
นโยบาย  ำารพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

    1.3    ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ารับำารศึำษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
    1.4    สนับสนุนให้เข้ารับำารปฏิบัติธรรม  ำารฝึำจิต – สมาธิ  ตามหลัำศาสนาที่ตนนับถือ 

         1.5   สนับสนุนให้เข้ารับำารฝึำทัำษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือน ามาปรับใช้ำับำารบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  แผละคุ้มค่า  เำิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  อย่างน้อยปีละ  1  หลัำสูตร 
 2)   การพัฒนาพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ 
         2.1  สนับสนุนให้เข้ารับำารฝึำอบรมแผละสัมมนาในด้านความรู้เำี่ยวำับำารปฏิบัติราชำารในหน้าที่     
 ที่รับผิดชอบ  แผละำารปฏิบัติตนในำารให้บริำารประชาชน  อย่างน้อยปีละ  1  หลัำสูตร 
        2.2  สนับสนุนให้เข้ารับำารศึำษาดูงานด้านำารให้บริำารประชาชน  แผละำารปฏิบัติราชำาร  เพื่อ  
 เพ่ิมพูนประสบำารณ์แผละน ามาปรับใช้ำับำารให้บริำารประชาชน  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
        2.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ารับำารศึำษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
        2.4  สนับสนุนให้เข้ารับำารปฏิบัติธรรม  ำารฝึำจิต – สมาธิ ตามหลัำศาสนาที่ตนนับถือ 
        2.5  สนับสนุนให้เข้ารับำารฝึำทัำษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือน ามาปรับใช้ำับำารปฏิบัติหน้าที่
ราชำารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  คุ้มค่า  เำิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  อย่างน้อยปีละ  1  หลัำสูตร 
        2.6  สนับสนุนให้มีำารจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินำารจัดหาเครื่องมืออุปำรณ์ในำารปฏิบัติหน้าที่
ราชำารให้เพียงพอำับปริมาณงาน  แผละทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือประสิทธิภาพำารให้บริำารประชาชน 
        2.7  จัดให้มีำารประชุมเพื่อซัำซ้อมำารปฏิบัติหน้าที่ราชำาร  แผละเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจใน
อ านาจหน้าที่ของแผต่ละส่วนราชำาร  อย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง 
3)   การพัฒนาพนักงานจ้าง 

3.1  จัดให้มีำารฝึำอบรมสัมมนาในด้านความรู้เำี่ยวำับำารบริหารงาน  แผละำารให้บริำาร  
 ประชาชนอย่างน้อยปีละ  1  หลัำสูตร 
          3.2  ส่งเสริมสนับสนนุให้เข้ารับำารศึำษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
          3.3  สนับสนุนให้เข้ารับำารฝึำทัำษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือน ามาปรับใช้ำับำารปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  คุ้มค่า  เำิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวมอย่างน้อยปีละ  1  หลัำสูตร 
 
 
 
 

/4.  ำาร... 
 



33 
 

4.  การพัฒนาพนักงานเทศบาลผู้ไดรับการบรรจุแต่งตั้งใหม่  หรือเปลี่ยนสายงาน  หรือ เลื่อนต าแหน่งใหม่ 

      4.1  จัดให้มีำารปฐมนิเทศ  ำารฝึำอบรมด้านำารปฏิบัติหน้าที่  ระเบียบำฎหมาย  ขั้นตอนแผละวิธีำาร
ท างานของราชำาร  รวมทั้งโครงสร้างองค์ำร  ความรู้เำี่ยวำับพ้ืนที่ในำารปฏิบัติงาน 
       4.2  จัดให้มีำารทดลองปฏิบัติงาน  ภายใต้ำารำ าำับดูแผลแผละสอนงานอย่างใำล้ชิดของผู้บังคับบัญชา  
หรือ ผู้ได้รับมอบหมายจาำนายำเทศบาลต าบล 
        4.3  จัดให้มีำารทดสอบความรู้ด้านระเบียบ  ำฎหมาย  แผละข้ันตอนำารปฏิบัติหน้าที่ราชำารเป็นระยะ  
เพ่ือำระตุ้นให้ผู้ได้รับำารบรรจุแผต่งตั้งใหม่  มีำารค้นคว้าศึำษาในเรื่องที่เำ่ียวข้องำับหน้าที่ของตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ  
14.  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
          เพ่ือให้พนัำงานเทศบาลแผละพนัำงานจ้างของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  ยืดถือเป็นมาตรฐานในำาร
ปฏิบัติหน้าที่ราชำาร  แผละำารให้บริำารประชาชน 
          1. พนัำงานเทศบาลแผละพนัำงานจ้างเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์   จะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชำารด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  แผละเที่ยงธรรม 
          2. พนัำงานเทศบาลแผละพนัำงานจ้างเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  จะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชำารด้วยความ
อุตสาหะ  เอาใจใส่  ระมัดระวัง  แผละจะพึงรัำษาประโยชน์ ของทางราชำารอย่างเต็มำ าลังความสามรถ 
          3. พนัำงานเทศบาลแผละพนัำงานจ้างเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  จะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชำารด้วยความ
รอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร  
          4. พนัำงานเทศบาลแผละพนัำงานจ้างเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  จะพึงปฏิบัติราชำารด้วยความสามัคคี  
สุภาพเรียบร้อย  ต่อเพ่ือนร่วมงาน  แผละประชาชนผู้มาติดต่องานด้วยความจริงใจ   แผละจะไม่ำระท าำารใดที่เป็น
ำารำลั่นแผำล้งซึ่งำันแผละำัน 
          5. พนัำงานเทศบาลแผละพนัำงานจ้างเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  จะพึงปฏิบัติราชำาร  โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชำารแผละให้บริำารประชาชนอย่างเสมอภาค  ให้ความสะดวำ  ให้ความเป็นธรรม  แผละให้
ำารสงเคราะห์แผำ่ประชาชนผู้มาติดต่อราชำารโดยไม่ชัำช้า 
          6.  พนัำงานเทศบาลแผละพนัำงานจ้างเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  จะพึงปฏิบัติราชำาร   โดยไม่ดูหมิ่น  
เหยียดหยาม  ประชาชนผู้มาติดต่อราชำาร 
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