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ค าน า 
    

เทศบาลต าบลบุสูง ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)  โดยมี
การก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง และการจัดโครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล        
ที่เปลี่ยนไป เพ่ือให้น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคน การพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ด าเนินการตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ได้ส าเร็จ อีกทั้งเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนา
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

  เทศบาลต าบลบุสูง  จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลังใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและ
บรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถตอบสนอง       
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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1. หลักการและเหตุผล 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่ง และมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2558 ลงวันที่     
4 กันยายน 2558 ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) พิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้ง
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของเทศบาล โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง) ก าหนด 
  1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนด         
ต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี ของเทศบาลเพ่ือเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้เทศบาล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการ
ใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลบุสูง อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ     
จึงจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
การวางแผนอัตราก าลังเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องการก าหนดต าแหน่ง และการปรับระดับต าแหน่ง   

ต้องด าเนินการในภาพรวมทั้งหน่วยงาน เน้นถึงโครงสร้าง วัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหน่วยงาน โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังล่วงหน้า 3 ปี    
ซึ่งต้องมีแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของเทศบาลและแผนงบประมาณ (แผนงบแบบ PPB: 
Planning Programming Budgeting) การก าหนดอัตราก าลังคนต้องสอดคล้องกับแผนงาน โครงการ แผน
งบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผนก าลังคน) และมีการ
ทบทวนตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ (Post Audit) การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
(Position Description) และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน (Redeployment) เพ่ือป้องกันปัญหาหน้าที่
ซ้ าซ้อน คนล้นงาน และก าลังคนไม่เพียงพอของหน่วยงาน  เพ่ือแก้ปัญหาในการบริหารงานบุคคล  ที่จะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขท้ังระบบไปพร้อม ๆ กัน  
 2.1 เพ่ือให้เทศบาล มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 

2.2 เพ่ือให้เทศบาล มีการก าหนดต าแหน่ง สายงาน การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างส่วน
ราชการให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสม กับ
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นหรือไม ่
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2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ

เทศบาลต่อไปในอีก 3 ปี ข้างหน้า 
2.5 เพ่ือให้เทศบาล สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล 

พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน            
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าสามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจงาน หรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจ
สามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6 เพ่ือให้เทศบาลสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 

3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
เทศบาลต าบลบุสูง  อ าเภอบุสูง จังหวัดศรีสะเกษ ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการจัดท าแผน

อัตราก าลัง 3 ปี ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีต าบลบุสูงเป็นประธานกรรมการ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ นัก
ทรัพยากรบุคคลช านาญการ เป็นผู ้ช ่วยเลขานุการ ม ีหน้าที ่ในการ จัดท าแผนอัตราก าล ัง ๓ ปี รอบ
ปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕๖6 โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายผู้บริหารของเทศบาลต าบลบุสูง และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบุสูง เพ่ือให้การ
ด าเนินการของเทศบาลต าบลบุสูง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงาน
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายและการด าเนินการอยู่นั้นให้ครบถ้วนตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่
ท าอยู่ไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตต้องมีการวางแผนอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึง
งานปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรอัตราก าลังบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน: Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง 
        3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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        3.3.2 การจัดสรรประเภทบุคลากรส่วนท้องถิ่น (พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดสรรประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาว่าต าแหน่งที่
ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนแปลงลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมุติฐานว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและต้องใช้เวลามากโดยเปรียบเทียบ ย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่
ใช้ในกรณีภาคราชการส่วนท้องถิ่นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะ
เป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะ
ค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีภารกิจที่
สอดคล้องกับหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะงานเป็น
โครงการพิเศษ หรือของหน่วยงานอื่น ก็ไม่มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบพิจารณาด้วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมีสมมุติฐานว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงาน
ปัจจุบันและในอนาคตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจจะต้องมีแนวทางในการพิจารณา แนวทางในการ
ก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการนสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย
ใน 3 ประเด็นดังนี้ 
     3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แล่งงานในพ้ืนที่นั้นจะผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หาก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไป
จะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปใน
ส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้น
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
     3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชาการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
     3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านกานส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่างๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวน 
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข.ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงาน
แบบเดียวกันน้าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
คน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  กาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกากนั้นยังมีจุกมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่ง ที่
เหมาะสม (Right jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็
พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็
ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วน
ราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power planning 
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถนี้มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ 
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผล
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ(Process Re-engineer) 
อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม /ลดลง  
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4.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
  เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลมีความครบถ้วน และสามารถด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลจึงวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ ความจ าเป็นพ้ืนฐานและ
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ  ดังนี้    

  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1  ปัญหาการคมนาคมขนส่งในถนนสายรอง และระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
 1.2  ปัญหาระบบโทรศัพท ์และอินเตอร์เน็ตสาธารณะไม่เพียงพอ 

             1.3  ปัญหาระบบไฟฟ้าแสงสว่างในถนนสาธารณะและหมู่บ้านไม่เพียงพอ    
 1.4  ปัญหาระบบไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 

 1.5  ปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน และคุณภาพน้ าประปา  

  ความต้องการของประชาชน 
        1.  การก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนเชื่อต่อระหว่างถนนสายรอง กับถนนระหว่างหมู่บ้าน 
  2.  การประสานขยายเขตโทรศัพท์สาธารณะและอินเตอร์เน็ตสาธารณะให้ทั่วถึง  

 3. การขอขยายการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
   4. การขยายเขตประปาหมู่บ้าน และการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้สะอาดและเพียงพอ 

  2. ด้านเศรษฐกิจ 
            2.1  ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 

    2.2  ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ และการจัดการกลุ่มอาชีพต่างๆ 
 2.3  ปัญหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต และราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

 2.4  ปัญหาการขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตรที่ทันสมัย 
 2.5  ปัญหาการขาดที่ดินท ากิน และเอกสารสิทธิในการครอบครองที่ท ากิน 

 ความต้องการของประชาชน 
  1.  การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิต และจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
       2.  การฝึกอบรมความรู้ด้านวิชากร, ด้านเทคโนโลยี และการศึกษาดูงาน 
       3.  การสนับสนุนหาแหล่งเงินทุน การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 
       4.  การจัดสร้างหรือจัดหาตลาดเพื่อจ าหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร 

  5.  การสนับสนุนการจัดสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร     

 3. ด้านสังคม 
            3.1  ปัญหาการให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก 
        3.2  ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต ความยากจน และหน้าที่พลเมือง 
        3.3  ปัญหาด้านการระบาดของปัญหายาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
        3.4  ปัญหาด้านการเล่นพนันขันต่อทุกชนิด และหวยใต้ดิน ซึ่งมอมเมาเยาวชน 
  3.5  ปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร (Teen mom) 
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 ความต้องการของประชาชน 
  1. การฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก 
        2. การให้ความรู้ด้านการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และหน้าที่พลเมือง 
        3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษในชุมชน 
        4. การปราบปรามการเล่นพนัน, การขายหวยใต้ดิน  
  5. การให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาในโรงเรียน และเยาวชนนอกโรงเรียน 

            4. ด้านการเมือง การบริหาร  
4.1 ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล 

      4.2 ปัญหาการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างาน      
  4.3 ปัญหาการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆ ของเทศบาล และข่าวสารของทางราชการ   
  4.4 ปัญหาข้อจ ากัดของการปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมาย 

      4.5 ปัญหาการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการจริงๆ 

      ความต้องการของประชาชน  
  1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน และกลุ่มอาสาต่างๆ         
      2. การสรรหาอัตราก าลังพนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้างให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจ
  3. การได้รับการอบรมและพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพต่างๆ  
  4. การจัดสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และการประสานงานกับผู้น าท้องที่ 
  5. การประสานงานหรือบูรณาการท างานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
     6. การได้รับงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานที่ต่อเนื่องและเพียงพอ 

     5. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  5.1  ปัญหาการเกิดน้ าท่วมฉับพลัน และการระบายน้ าล่าช้าท าให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
  5.2  ปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง 

  5.3  ปัญหาล าคลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมท าให้การระบายน้ าไม่สะดวก 
  5.4  ปัญหาประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษาความสะอาด เช่น การทิ้งขยะไม่เป็นที่ การ
ปล่อยน าเสียจากครัวเรือนลงสู่แม่น้ า ล าคลอง การฉีดยาก าจัดวัชพืชและแมลงเป็นต้น 
   5.5  ปัญหาไม่มีสถานที่ก าจัดขยะ ซึ่งต้องจ้างเทศบาลอื่นก าจัด และเสียค่าใช้จ่ายแพง   
  5.6  ปัญหาการขาดงบประมาณสนับสนุนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอและจ ากัด 
ท าให้การด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนหรือระยะเวลาที่ก าหนดไว้  

ความต้องการของประชาชน 
  1. การรณรงค์ให้ความรู้ในการท าเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง 
         2. การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         3. การขุดลอกคลองส่งน้ าที่ตื้นเขิน และก าจัดวัชพืชขวางทางน้ า 

4. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอและต่อเนื่อง 
5. การจัดหาแหล่งก าจัดขยะในพ้ืนที่ของเทศบาล 
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  6. ด้านการสาธารณสุข 
  6.1  ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และด้านการอนามัย 

6.2  ปัญหาความต้องการสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของนักเรียน และเยาวชน
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพ่ือให้ประชาชนใช้ออกก าลังกายในหมู่บ้าน 
            6.3  ปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ  ไม่ทั่วถึง 
            6.4  ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า 

6.5 ปัญหาการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

  ความต้องการของประชาชน 
1. ด้านการบริหารจัดการ สนับสนุนแนวคิดและการก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
2. เทศบาลต าบลบุสูง มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
4. การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน และเยาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง

จดัหาสถานที่เพ่ือให้ประชาชนใช้ออกก าลังกายในหมู่บ้าน 
5. เทศบาลต าบลบุสูงจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น รด

น้ าขอพรผู้สูงอายุ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีการถวายเทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง  ฯลฯ 
6. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
4. การสนับสนุนการป้องกัน ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย และการฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

  7. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 7.1 ปัญหาการขาดโอกาสในการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ 

  7.2 ปัญหาให้ความรู้ด้านอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และห้องสมุดชุมชน 
          7.3 ปัญหาการการฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            7.4 ปัญหาการส่งเสริม และท านุบ ารุงศาสนา 

7.5 ปัญหาการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีการถวายเทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง  ฯลฯ 

  ความต้องการของประชาชน 
  1. การให้ความรู้ด้านการจัดศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ 
  2. การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และห้องสมุดชุมชน 
        3. การการฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        4. การส่งเสริม และท านุบ ารุงศาสนา 

5. การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีการถวายเทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 
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5. ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
  การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบุสูงนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการ
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด การแก้ไขปัญหา การพัฒนา ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนในพ้ืนที่
เพ่ือใหเ้กิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา และความเข้าใจในปัญหากันอย่างจริงจัง นอกจากนี้เทศบาลยังได้
เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร และเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
การศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน  การพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทาง
ในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้พ่ึงตนเองได้ และยัง
ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงในชุมชน 

  การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ อ านาจหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลโดยยึดตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 รวมถึงภารกิจถ่ายโอนให้เทศบาล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เข้ามาช่วยวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือข้อจ ากัด โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์  7 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  1. การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  2. การสาธารณูปการ 
  3. การให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก 
  4. การให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
  5. การให้มนี้ าสะอาดหรือน้ าประปา 
  6. การจัดให้มีและการบ ารุงไฟฟ้าแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

จุดแข็ง (Strength=S)   
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการ

เจริญเติบโตของชุมชนเมืองในเขตเทศบาลต าบลบุสูง 
2. เทศบาลมีโครงข่ายการคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างถนนสายหลัก ถนนสายรองที่เชื่อมต่อ

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
3. เทศบาลมีการขยายระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระบบไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  
4. เทศบาลมีการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน และปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
5. เทศบาลมีการประกาศใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม  

 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
  1.  เทศบาลมีงบประมาณส าหรับการด าเนินการขยายเขตที่จ ากัด 
  2.  เทศบาลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติตามกฎหมายท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทันท่วงที 
  3.  การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  4.  การขยายเขตประปายังขาดงบประมาณสนับสนุน และยังไม่เพียงพอ 

  โอกาส (Opportunity=O)   
                  1. กรมทางหลวงด าเนินการปรับปรุงเส้นทางสายหลักที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรมทางหลวงชนบท ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ซ่อมบ ารุงถนนสายรอง เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณจ ากัด 
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  2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล 
  3. เทศบาลได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
และประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการด าเนินงาน 
  4. เทศบาลจัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขยายเขตประปา และ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 

 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน 
2. การขนส่งจากรถบรรทุกเกินน้ าหนักจากภายนอก ที่ใช้เส้นทางผ่านเขตเทศบาล ทั้งทาง

ถนนสายหลัก และถนนสายรองส่งผลให้ถนนเกิดการช ารุดเร็วขึ้น 
3. การตั้งงบประมาณสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ต้องใช้งบประมาณสูง  
4. การตั้งงบประมาณสนับสนุนการขยายเขตประปาหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 2. การป้องกัน การบ าบัดโรคและการจัดตั้งและบ ารุงรักษาสถานพยาบาล 
 3. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 4. การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ 
  5. การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ 
ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร 
 6. การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  

จุดแข็ง (Strength=S)   
1. ด้านการบริหารจัดการ เทศบาลสนับสนุนแนวคิดและการก าหนดนโยบายการพัฒนา

ทางด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
2. เทศบาลมีจ านวนบุคลากรที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. เทศบาลและกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ 

และการป้องกันและรักษาโรคติดต่อของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
4. เทศบาลสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน และเยาวชน 

พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพ่ือให้ประชาชนใช้ออกก าลังกายในหมู่บ้าน 
5. เทศบาลจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

                    6. เทศบาลจัดอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนในเขตเทศบาล 
  7. เทศบาลส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน รักษาโรคติดต่อ 
  8. เทศบาลด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างต่อเนื่อง   

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. เทศบาลยังขาดบุคลากรด้านการบริหารกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนที่เป็นมืออาชีพ 
2. ประชาชนขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลตามบ้านเรือน 
3. ประชาชนขาดโอกาสในการประกอบอาชีพเนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ า 
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4. ชุมชนมีปัญหาด้านแหล่งจ าหน่ายผลผลิตการเกษตรที่ต่อเนื่อง 

  5. ชุมชนขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และด้านการอนามัย 
6. ความต้องการสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของนักเรียน และเยาวชนอย่าง

ต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพ่ือให้ประชาชนใช้ออกก าลังกายในหมู่บ้าน 
            7. การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ  ไม่ท่ัวถึง 
            8. การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า 

9. ปัญหาการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 

โอกาส (Opportunity=O)   
  1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยให้ความรู้ด้านการฝึกอบรมอาชีพ  พัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานด้านต่าง ๆ  
  2. เทศบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  3. เทศบาลจัดงานประจ าปีเพ่ือประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร 
  4. เทศบาลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการกระจายสินค้าการเกษตร 

5. เทศบาลสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน และเยาวชน 
พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพ่ือให้ประชาชนใช้ออกก าลังกายในหมู่บ้าน 
  6. เทศบาลส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน รักษาโรคติดต่อ 
  7. เทศบาลด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างต่อเนื่อง 

8. เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

9. เทศบาลได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนการป้องกัน ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลาย และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
 

  อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

หลายๆหน่วยงานที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
  2. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล
ท าให้เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มเนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว 
  3. แหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรไม่มีการรับซื้อต่อเนื่อง และต้องแสวงหาแหล่งใหม่เรื่อยไป 

4. การแก้ไขปัญหาโรคระบาด เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ต้อง
ประสานงานร่วมมือกันกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
  5. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัดและไม่เพียงพอ 
  6. การป้องกันโรคติดต่อบางชนิดไม่สามารถท าได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลได้ เช่น โรคเอดส์ 
โรคไข้เลือดออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง   ดังนี้ 
1. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและเสรีภาพของประชาชน 
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
4. การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาล 
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จุดแข็ง (Strength=S)   
1. เทศบาลส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและเสรีภาพของประชาชน 
2. เทศบาลมีก าลัง อปพร. เพ่ือสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
3. เทศบาลการส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
            1. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ต้องประสานงานกับ
หน่วยงานความมั่นคง และผู้น าท้องที่ ซึ่งยังขาดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน    

2. ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท าให้เกิดความล่าช้า 
3. เทศบาลมีก าลัง อปพร. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อ านาจ  
4. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและเสรีภาพของประชาชน ยังไม่ได้รับความ

ร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร 

โอกาส (Opportunity=O)   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เทศบาลบาลให้ความส าคัญและส่งเสริมให้เกิดการด าเนินงาน 
  2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเต็มก าลัง 

3. เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริม รักษาความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาล 

4. เทศบาลและหน่วยงานต่างๆให้การการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและเสรีภาพ
ของประชาชนอย่างเต็มก าลัง  

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ต้องประสานงานร่วมมือกันกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
  2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท าได้ค่อนข้างยากและล่าช้า  

 3. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริม รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชนในเขตเทศบาลไม่เพียงพอ 
  4. เทศบาลและหน่วยงานต่างๆให้การการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและเสรีภาพของ
ประชาชนอย่างเต็มก าลัง แต่ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล และการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

2. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4. การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับ

บุคคลอื่นหรือจากสหการ 
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 จุดแข็ง  (Strength=S) 
 1. เทศบาลสามารถจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ทันตามก าหนดเวลา 
 2. เทศบาลจัดสรรงบประมาณส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และการท่องเที่ยว 
 3. เทศบาลมีจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนเป็นประจ าทุกปี 
 4. ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการเสนอโครงการ/กิจกรรม

ในการพัฒนาท้องถิ่นมากข้ึน 

 จุดอ่อน  (Weakness=W) 
 1. ประชาคมไม่ให้ความส าคัญกับการระดมความคิดเห็น การประสานงาน ในแต่ละชุมชน  
 2. ประชาคมไม่สะท้อนข้อเท็จจริงของปัญหา ท าไห้ได้ข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการ 
 3. การไม่มีตลาดรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่มเกษตรกร 
 4. เกษตรกรมีหนี้สินมากและต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง 

 โอกาส  (Opportunity=O) 
 2. เทศบาลได้รับความร่วมมือจากประชาคม ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  
 1. เทศบาลสามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเทศบาลได้ตามแผน 
   3. กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการการพาณิชย์ การท่องเที่ยว ชัดเจนและเชื่อมโยงภายจังหวัด 

  4. การแก้ไขปัญหาด้านการพาณิชย์ และการท่องเที่ยวได้รับความร่วมมือจากหลาย ๆ 
หน่วยงานที่ต้องประสานงานกัน 

 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T) 
  1.  การแก้ไขปัญหาด้านการพาณิชย์ และการท่องเที่ยวเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลาย ๆ ส่วนงานที่ต้องประสานงานกัน 
  2.  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความ
ล่าช้าในการท างาน  
  3.  การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลท าได้ยากเม่ือผ่านประชาคมแล้ว 
  4. เทศบาลไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเทศบาลได้ทุกโครงการ/กิจกรรม 
ตามท่ีผ่านการประชาคม เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านการบรหิารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม  
3. การก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
4. การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
5. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

จุดแข็ง (Streng=S)   
1. เทศบาลต าบลบุสูง ด าเนินการจัดเก็บขยะได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2. เทศบาลต าบลบุสูง มีสถานที่ก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ 
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3. ประชาชนมีการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมมากข้ึน เห็นได้จากการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล และเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากขึ้น 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ห้วย หนอง คลองต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบล   

บุสูง ยังสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 

  จุดออ่น (Weakness=W)   
  1. เทศบาลมีงบประมาณจ ากัดในด้านการด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
  2. ประชาชนบางส่วนในเขตเทศบาลขาดจิตส านึกในการรักษาความสะอาด เช่น การทิ้งขยะ
ไม่เป็นที่ การปล่อยน าเสียจากครัวเรือนลงสู่แม่น้ า ล าคลอง การฉีดยาก าจัดวัชพืชและแมลงเป็นต้น 
   3. สถานที่ก าจัดขยะมีไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะในแต่ละวัน และต้องไปจ้างเทศบาลอ่ืนก าจัด
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละปี 
  4. ในฤดูฝนเกิดน้ าท่วมฉับพลันการระบายน้ าล่าช้า ในฤดูแล้งก็แล้งนานมีปัญหาน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร 

โอกาส (Opportunity=O)   
  1. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ห้วย หนอง คลองต่างๆ ในเขตเทศบาล       
ยังสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและชุมชนในการร่วมกันจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาล เช่น ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาด้านสิ่งปฏิกูล 
  3. ประชาชนให้ความร่วมมือในการส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อม เช่นการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง, 
การประชาคมบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ 
  4. เทศบาลขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการอ่ืน ในการขุดลอกคูคลอง   
ที่ตื้นเขิน เพ่ือช่วยระบายการไหลบ่าของน้ า 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
  1. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอและจ ากัด ท าให้
การด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนหรือระยะเวลาที่ก าหนดไว้  

2. เทศบาลขาดบุคลากรที่มีความถนัด หรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม 
3. ประชาชนขาดความรู้,ขาดจิตส านึกในการจัดการขยะ, การฉีดยาก าจัดวัชพืชและแมลง  
4. การระบายน้ าท่วม,น้ าล้นตลิ่ง ล่าช้าประชาชนได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนะธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษา 
2. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
3. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
4. การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา การส่งเสริมวัฒนธรรม 
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จุดแข็ง (Strength=S)   
1. ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง 
2. เทศบาลมีบุคลากรและอัตราก าลัง ที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. เทศบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
4. เทศบาลสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน และเยาวชน พร้อมทั้ง

จัดหาสถานที่เพ่ือให้ประชาชนใช้ออกก าลังกายในหมู่บ้าน 
5. เทศบาลจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น พิธีรดน้ าขอ

พรผู้สูงอายุ งานประเพณีบุญบั้งไฟ งานประเพณีเข้าพรรษา งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
            1. เทศบาลยังขาดศักยภาพในการจัดการศึกษา เนื่องจากขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 

2. ประชาชนยังขาดความสนใจ และความใส่ใจในการส่งเสริมจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

3. เยาวชนยังขาดความสนใจในการส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
4. ประชาชนขาดความสนใจในการท านุบ ารุงศาสนา เนื่องจากสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ  

 

โอกาส (Opportunity=O)   
1. เทศบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
2. เทศบาลสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน และเยาวชน พร้อมทั้ง

จัดหาสถานที่เพ่ือให้ประชาชนใช้ออกก าลังกายในหมู่บ้าน 
3. เทศบาลจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น พิธีรดน้ าขอ

พรผู้สูงอายุ งานประเพณีบุญบั้งไฟ งานประเพณีเข้าพรรษา งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 
4. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการท านุบ ารุงศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. เทศบาลต าบลบุสูงมีพ้ืนที่ 44 ตารางกิโลเมตร 22 หมู่บ้าน ท าให้การบริการไม่ทั่วถึง 
2. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนท าได้จ ากัด เนื่องจากไม่เพียงพอ 
3. ประชาชนยังไม่ให้ความสนใจเท่าท่ีควรเนื่องจากปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน
หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

2. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

3. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามก าหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

  4. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
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 จุดแข็ง  (Strength=S) 

1. เทศบาลสนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

2. เทศบาลประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในทุกโอกาส 

3. เทศบาลให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ตามท่ีได้รับการร้องขอ 

 จุดอ่อน  (Weakness=W) 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถบริหารจัดการองค์กร

ของตนเองได้จึงไม่ต้องขอรับการสนับสนุน 
 2. การตั้งงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม หรือพัฒนาร่วมกันท าได้ยากเนื่องจากติดขัด         

ที่ระเบียบ กฎหมาย 
3. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามก าหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ท าได้ในสภาวะที่จ ากัด 

 โอกาส  (Opportunity=O) 
 1. เทศบาล และ อบต.สามารถท ากิจการนอกเขตได้ตามที่กฎหมายสนับสนุนให้ด าเนินการได้ 
   2. รัฐบาลมีการส่งเสริมให้เทศบาลสนับสนุนกิจกรรม หรือพัฒนาร่วมกันกับส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 3. รัฐบาลการแบ่งสรรเงินซึ่งตามก าหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T) 
  1.  การท ากิจการนอกเขตได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลาย ๆ ส่วนราชการที่ต้องประสานงานกันจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
  2.  มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความ
ล่าช้าในการท างาน  

 3. รัฐบาลการแบ่งสรรเงินซึ่งตามก าหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรองที่เทศบาลจะด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบุสูง  มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องด าเนินการดังนี้ 

  ภารกิจหลัก 
 1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
          3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
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 7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 8. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 9. ด้านบริการและซ่อมบ ารุงระบบประปา 

ภารกิจรอง 
   1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
 2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
 3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 4. การส่งเสริมการวางแผน  การลงทุน  

  
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
   เทศบาลต าบลบุสูงก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 ส่วนราชการ ได้แก่
ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองการประปา และ 
หน่วยตรวจสอบภายใน โดยได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลทั้งสิ้น จ านวน 44 อัตรา (รวมอัตรา
พนักงานครูเทศบาล) พนักงานจ้าง จ านวน 53 อัตรา รวม 97 อัตรา มีผู้ครองต าแหน่งดังนี้ พนักงานเทศบาล 
จ านวน 23 อัตรา พนักงานครูเทศบาล จ านวน 8 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  34  อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 16  อัตรา รวมมีผู้ครองต าแหน่งทั้งสิ้น จ านวน 81 อัตรา เนื่องจากที่ผ่านมา
เทศบาลต าบลบุสูง  มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจ านวนมาก         
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความช านาญงานหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
ในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้นจึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างและก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจ
อ านาจหน้าที่และปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล  และการ
ให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 

8.  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 8.1  โครงสร้างส่วนราชการ  เทศบาลต าบลบุสูง ได้ท าการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน 
รวมทั้งสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในด้านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว โดยน าผลการวิเคราะห์มาจัดท า
กรอบโครงสร้างส่วนราชการท าการเปรียบเทียบให้เห็นว่ากรอบโครงสร้างส่วนราชการเดิมทั้งหมดมีภารกิจงาน 
และกรอบโครงสร้างส่วนราชการที่จะก าหนดขึ้นใหม ่มีภารกิจงานที่เปลี่ยนไปอย่างไร  รายละเอียดดังนี้  



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ 
1. งานการเจ้าหน้าที่ 
2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. งานจัดท างบประมาณ 
ฝ่ายปกครอง 
1. งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
2. งานนิติการ 
3. งานบริหารงานทั่วไป 
4. งานเลือกตั้ง 
5. งานกิจการสภา 
6. งานควบคุมภายใน 
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
ฝ่ายธุรการ 
1. งานธุรการ งานสารบรรณ 
2. งานประชาสัมพันธ์ 
3. งานรัฐพิธี 
4. งานเลขานุการ 
5. งานจดทะเบียนพาณิชย์ 
6. งานพัฒนาชุมชน 
7. งานส่งเสริมการเกษตร 
2.กองคลัง 
ฝ่ายบริหารงานคลัง 
1. งานธุรการ งานสารบรรณ 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน 
4. งานสถิติการคลัง 
ฝ่ายพัฒนารายได้ 
1. งานพัฒนารายได้ 
2. งานแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน 
3.กองช่าง 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
1. งานธุรการ งานสารบรรณ 
2. งานวิศวกรรม 
3. งานสถาปัตยกรรม 
4. งานผังเมือง 
5. งานสาธารณูปโภค 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ 
1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานการเจ้าหน้าที่ 
3. งานพัฒนาชุมชน 
4. งานประชาสัมพันธ์ 
5. งานส่งเสริมการเกษตร 
6. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฝ่ายปกครอง 
1. งานนิติการ 
2. งานเลือกตั้ง 
3. งานกิจการสภา 
4. งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
1. งานรักษาความสงบ 
2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ฝ่ายธุรการ 
1. งานธุรการ งานสารบรรณ 
2. งานเลขานุการผู้บริหาร 
3. งานรัฐพิธี 
4. งานจดทะเบียนพาณิชย์ 
2.กองคลัง 
1. งานธุรการ งานสารบรรณ 
ฝ่ายบริหารงานคลัง 
1. งานพัสดุและทรัพย์สิน 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานสถิติการคลัง 
ฝ่ายพัฒนารายได้ 
1. งานพัฒนารายได้ 
2. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
3. งานแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน 
3.กองช่าง 
1. งานธุรการ งานสารบรรณ 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
1. งานวิศวกรรม 
2. งานสถาปัตยกรรม 
3. งานผังเมือง 
4. งานสาธารณูปโภค 
5. งานสวนสาธารณะ 
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6. งานสวนสาธารณะ 
7. งานศูนย์เครื่องจักรกล 
8.งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. งานธุรการ งานสารบรรณ 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
4. งานวางแผนสาธารณสุข 
5. งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
6. งานรักษาความสะอาด 
7. งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
8. งานส่งเสริมสุขภาพ 
9. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
10. งานสัตวแพทย์ 
5.กองการศึกษา 
ฝ่ายบริหารการศึกษา 
1. งานธุรการ งานสารบรรณ 
2. งานงบประมาณ 
3. งานแผนและโครงการ 
4. งานการศึกษาปฐมวัย 
5. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
6. งานกจิกรรมเด็กและเยาวชน 
7. งานกีฬาและนันทนาการ 
6.กองการประปา 
1. งานธุรการ งานสารบรรณ 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานพัฒนารายได้ 
4. งานผลิต 
5. งานวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
6. งานติดตั้ง 
7. งานซ่อมบ ารุง 
7.หน่วยตรวจสอบภายใน 
1. งานตรวจสอบบัญชี 
2. งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา 
3. งานตรวจสอบทรัพย์สินและการใช้ประโยชน์ 

6.งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
7.งานควบคุมและตรวจสอบบ าบัดน้ าเสีย 
4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. งานธุรการ งานสารบรรณ 
2. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3. งานวางแผนสาธารณสุข 
4. งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
5. งานรักษาความสะอาด 
6. งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
7. งานส่งเสริมสุขภาพ 
8. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
9. งานสัตวแพทย์ 
5.กองการศึกษา 
1. งานธุรการ งานสารบรรณ 
ฝ่ายบริหารการศึกษา 
1. งานแผนและโครงการ 
2. งานงบประมาณ 
3. งานการศึกษาปฐมวัย 
4. งานกจิกรรมเด็กและเยาวชน 
5. งานกีฬาและนันทนาการ 
6. งานกิจการศาสนา 
7. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
6.กองการประปา 
1. งานธุรการ งานสารบรรณ 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานพัฒนารายได้ 
4. งานผลิต 
5. งานวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
6. งานติดตั้ง 
7. งานซ่อมบ ารุง 
7.หน่วยตรวจสอบภายใน 
1. งานตรวจสอบบัญชี 
2. งานตรวจสอบทรัพย์สิน 
3. งานควบคุมภายใน 
4. งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
         เทศบาลต าบลบุสูง ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วน
ราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ เพ่ือน ามาวิเคราะห์การ
ก าหนดต าแหน่งประเภท สายงาน และจ านวนเท่าใด ในแต่ละส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน 
ให้เกิดความคุ้มค่าต่องบประมาณ และเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ  2564 – 2566 

ส่วนราชการ 

     กรอบ 
     อัตรา 
     ก าลัง 
     เดิม 

กรอบอัตราก าลังที่คาดว่า
จะได้ใช้ในช่วงระยะเวลา  

3 ปี  ข้างหน้า 
เพ่ิม/ลด หมาย 

เหตุ 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 1 1 1 1 - - -  
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  
ส านักปลัดเทศบาล (01)         
หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  
ฝ่ายอ านวยการ         
หัวหน้าฝา่ยอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) 1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก) 1 1 1 1 - - -  
นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก 1 1 1 1 - - -  

ฝ่ายปกครอง         
หัวหน้าฝา่ยปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  
นิติกร (ปก/ชก) 1 1 1 1 - -   
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ       -  
หัวหน้าฝา่ยปอ้งกันและรักษาความสงบ  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง/ชง) 1 1 1 1 - - -  
ฝ่ายธุรการ         
หัวหน้าฝา่ยธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้าง         
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบยีนและบัตร 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
นักการ (ทกัษะ) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -  
คนงานทั่วไป 2 2 2 2 - - -  
ยาม 1 1 1 1 - - -  
กองคลัง (04)         
ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  
ฝ่ายบริหารงานคลัง         
หัวหน้าฝา่ยบรหิารงานคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานพัสด ุ(ปง/ชง) 1 1 1 1 - - -  
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ส่วนราชการ 

     กรอบ 
     อัตรา 
     ก าลัง 
     เดิม 

กรอบอัตราก าลังที่คาดว่า
จะได้ใช้ในช่วงระยะเวลา  

3 ปี  ข้างหน้า 
เพ่ิม/ลด หมาย 

เหตุ 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ฝ่ายพัฒนารายได้         
หัวหน้าฝา่ยพัฒนารายได้ (นกับริหารงานการคลัง ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการคลัง (ปก/ชก) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ (ปง/ชง) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้าง         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 2 2 2 - - -  
กองช่าง (05)         
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบรหิารงานช่าง ระดับกลาง) 1 1 1 1 - - -  
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง         
หัวหน้าฝา่ยแบบแผนและก่อสร้าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)   

1 1 1 1 - - -  

วิศวกรโยธา (ปก/ชก) 1 1 1 1 - - -  
นายช่างโยธา (ปง/ชง) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้าง         
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
ช่างเครื่องสูบน้ า (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานตกแต่งสวน (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  
คนงานทั่วไป 2 2 2 2 - - -  
คนสวน 1 1 1 1 - - -  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)         
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการสาธารณสุข (ปก/ชก) 2 2 2 2 - - -  

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้าง         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) 5 5 5 5 - - -  
คนงานทั่วไป 3 3 3 3 - - -  
กองการศึกษา (08)         
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

ฝ่ายบริหารการศึกษา         
หัวหน้าฝา่ยบรหิารการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก/ชก) 1 1 1 1 - - -  
ครู 8 8 8 8 - - -  

ครผูู้ดูแลเด็ก 2 2 2 2 - - -  
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********************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการ 

     กรอบ 
     อัตรา 
     ก าลงั 
     เดิม 

กรอบอัตราก าลังที่คาดว่าจะ
ได้ใช้ในช่วงระยะเวลา  3 ปี  

ข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด หมาย

เหตุ 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงานจ้าง         
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) 2 2 2 2 - - -  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)) 2 2 2 2 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  
กองการประปา (09)         
ผู้อ านวยการกองการประปา  
(นักบริหารงานประปา ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานประปา (ปง/ชง) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้าง         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานผลิตน้ าประปา (ทักษะ) 4 4 4 4 - - -  
พนักงานผลิตน้ าประปา 2 2 2 2 - - -  
พนักงานจดมาตรวัดน้ า 1 1 1 1 - - -  
พนักงานเก็บเงิน 1 1 1 1 - - -  
หน่วยตรวจสอบภายใน (12)          

รวมทั้งสิน 97 97 97 97 - -   
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลบสุูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
   
  
 
  
 
 
 
 
   
 

 
 
 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 

 

 

 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบรหิารงานทั่วไป ระดบัตน้) 

กองคลัง 
(นักบรหิารงานการคลัง ระดบัต้น) 

กองช่าง 
(นักบรหิารงานชา่ง 

ระดบักลาง) 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(นักบรหิารงานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ระดบักลาง) 

กองการศึกษา 
(นักบรหิารการศกึษา ระดบัตน้) 

กองการประปา 
(นักบรหิารงานประปา  

ระดบัต้น) 

ฝ่ายอ านวยการ 
1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานการเจ้าหน้าที ่
3. งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 
4. งานพัฒนาชุมชน 
5. งานประชาสัมพันธ ์
6. งานส่งเสริมการเกษตร 
ฝ่ายปกครอง 
1. งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
2. งานนิติการ 
3. งานเลือกตั้ง 
4. งานกิจการสภา 
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. งานรักษาความสงบ 
ฝ่ายธุรการ 
1. งานธุรการ งานสารบรรณ 
2. งานเลขานุการผู้บริหาร 
3. งานรัฐพิธ ี
4. งานจดทะเบียนพาณิชย ์

- งานธุรการ งานสารบรรณ 
ฝ่ายบริหารงานคลัง 
1. งานพัสดุและทรัพย์สิน 
2. งานการเงินและบัญช ี
3. งานสถิติการคลัง 
ฝ่ายพัฒนารายได้ 
1. งานพัฒนารายได ้
2. งานผลประโยชน์และกิจการ
พาณิชย ์
3. งานแผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน  
 

- งานธุรการ งานสารบรรณ 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
1. งานวิศวกรรม 
2.งานสถาปัตยกรรม 
3. งานผังเมือง 
4. งานสาธารณูปโภค 
5. งานสวนสาธารณะ 
6. งานจัดสถานที่และการ
ไฟฟ้าสาธารณะ 
7. งานควบคุมและตรวจสอบ
บ าบัดน้ าเสีย 
 

1. งานธุรการ งานสารบรรณ 
2. งานสุขาภิบาลอนามยัสิ่งแวดล้อม 
3. งานวางแผนสาธารณสุข 
4. งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
5. งานรักษาความสะอาด 
6. งานเผยแพร่และฝกึอบรม 
7. งานส่งเสริมสุขภาพ 
8. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
9. งานสัตวแพทย ์

-. งานธุรการ งานสารบรรณ 
ฝ่ายบริหารการศึกษา 
1. งานแผนและโครงการ 
2. งานงบประมาณ 
3. งานการศึกษาปฐมวัย 
4. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
5. งานกีฬาและนันทนาการ 
6. งานกิจการศาสนา 
7. งานส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
 

1. งานธุรการ งานสารบรรณ 
2. งานการเงินและบัญช ี
3. งานพัฒนารายได ้
4. งานผลิต 
5. งานวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
6. งานติดต้ัง 
7. งานซ่อมบ ารุง 

  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
1. งานตรวจสอบบัญช ี
2. งานตรวจสอบทรัพย์สนิ 
3. งานควบคุมภายใน 
4. งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
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ส านักปลัดเทศบาล 

 
 

 

 
 
 
 
                 
                       
                         
                    
                             
                   
                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ระดับ อ านวยการ 
ระดับต้น 

ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ว่าง รวม 
(อัตรา) 

จ านวน 4 3 1 1 1 8  5 1 24 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1)  

 

1.หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1) 

2.หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1) 

4. หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1) 

3. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(0) 

 

-  เจา้พนักงานธรการ  ปง. (1) 

1. งานบริหารท่ัวไป 
2. งานการเจ้าหน้าท่ี 
3. งานพัฒนาชุมชน 
4. งานประชาสัมพันธ์ 
5. งานส่งเสริมการเกษตร 
6. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   
อตัราพนกังาน 
1. นักทรัพยากรบุคคล ชก (1) 
2. นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก (1) 
3. นักพัฒนาชุมชน ปก (1) 
4. ผูช้่วยนักทรัพยากรบุคคล (1) 
5. ผูช้่วยเจ้าพนักงานการเกษตร (1) 
6. ผู้ช่วยเจา้พนักงานพัฒนาชุมชน (1) 
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (1) 
8. นักการ (1) 
9. พนักงานขับรถยนต์ (1) 
10. ยาม (1) 
 

1.งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
2. งานนิติการ 
3. งานเลือกตั้ง 
4. งานกิจการสภา 
อัตราพนกังาน 
1. นิติกร ชก (1) 
2. ผช.นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (1) 
3. คนงานท่ัวไป (1) 

1. งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
2. งานรักษาความสงบ 
 
อัตราพนกังาน 
1. เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปง (1) 
2. พนักงานดับเพลิง(ทักษะ)(1) 
3. พนักงานดับเพลิง(1) 

1. งานธุรการ งานสารบรรณ     
2. งานเลขานุการผู้บริการ 
3. งานรัฐพิธี 
4. งานจดทะเบียนพาณิชย์ 
 
อัตราพนกังาน 
1. เจ้าพนักงานธุการ ปง (1) 
2. ผช.จพง.ธุรการ (1) 
3. คนงานท่ัวไป (1) 
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กองคลัง 

 

 

 
 
 

 
 
 
          
         

 
 

     
      -     
       
            
   

   
 
 
         

 
 

ระดับ อ านวยการ 
ระดับต้น 

ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ว่าง รวม 
(อัตรา) 

จ านวน 1 1 0 0 0 5 0 4 11 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)(0) 
 

1.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)(1) 

2.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)(0) 

1. งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานสถิติการคลัง 
อัตราพนักงาน 
1. เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (0) 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1) 
3. ผู้ช่วยเจา้พนักงานพัสดุ (1) 
 

1. งานพัฒนารายได ้
2. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย ์
3. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 
อัตราพนักงาน 
1. นักวิชาการการคลัง ชก (1) 
2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ปง/ชง (0) 
(3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) 

  
งานธุรการ งานสารบรรณ 

อัตราพนักงาน 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2)           
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กองช่าง 

                                                                                  
 

 

 
 
 
     อัตราพนักงาน 
    1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

 
    
 
 

 
 
         
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ระดับ อ านวยการ 
ระดับกลาง 

อ านวยการ 
ระดับต้น 

ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ว่าง รวม 
(อัตรา) 

จ านวน 1 0 0 1 0 5 3 2 12 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)(1) 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)(0) 

1. งานวิศวกรรม  
2. งานสถาปัตยกรรม 
3. งานผังเมือง  
4. งานสาธารณูปโภค 
5. งานสวนสาธารณะ 
6. งานจัดสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ 
7. งานควบคุมและตรวจสอบบ าบดัน้ าเสยี 
อัตราพนักงาน 
1. วิศวกรโยธา ปก/ชก (0) 
2. นายช่างโยธา ชง  (1) 
3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
4. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1) 
5. ช่างเครื่องสูบน้ า (ทักษะ) (1) 
6. พนักงานตกแต่งสวน  (ทักษะ) (1) 
7. คนสวน (1) 
8. คนงานท่ัวไป (2) 
 

  
งานธุรการ งานสารบรรณ 
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  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ระดับ อ านวยการ 
ระดับกลาง 

ช านาญการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

ว่าง รวม 
(อัตรา) 

จ านวน 1 2 1 0 5 3 1 13 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

ระดับกลาง) (1) 

1. งานธุรการ งานสารบรรณ 
2. งานสุขาภิบาลอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 
3. งานวางแผนสาธารณสุข 
4. งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
5. งานรักษาความสะอาด 
6. งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
7. งานส่งเสริมสุขภาพ 
8. งานป้องกันและควบคุมโรค 
9. งานสัตวแพทย ์

อัตราพนักงาน 
1. นักวิชาการสาธารณสุข ชก (2) 
1. เจ้าพนักงานธุรการ ปง (1) 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (0) 
3. พนักงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) (5) 
4. คนงานท่ัวไป (3) 
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กองการศึกษา 

 
               
             
         
   
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     

 
       

 

 
 

ระดับ อ านวยการ 
ระดับต้น 

ช านาญการ 
 

ปฏิบัติการ คร ู ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ว่าง รวม 
(อัตรา) 

จ านวน 0 0 1 8 0 5 1 6 21 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศกึษา ระดับต้น)(0) 

1. งานแผนและโครงการ 
2.งานงบประมาณ 
3.งานการศึกษาปฐมวัย 
4. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
5.งานกีฬาและนันทนาการ 
6. งานกิจการศาสนา 
7. งานส่งเสริมประเพณีศลิปวัฒนธรรม 
อัตราพนักงาน 
1. นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (1) 
1. นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก (0) 
2. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (1) 
3. ครู (8) 
4. ครผูู้ดูแลเด็ก (0) 
5. ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก (3) 
6. ผู้ดูแลเด็ก (1) 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
(นักบริหารการศกึษา ระดับต้น)(0) 

งานธุรการ งานสารบรรณ 

อัตราพนักงาน 
1. ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ (1) 
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กองการประปา 

 

               
             
         
   

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการ 
ระดับต้น 

ช านาญการ 
 

ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ว่าง รวม 
(อัตรา) 

จ านวน 0 0 0 2 0 7 4 1 14 

ผู้อ านวยการกองการประปา 
(นักบริหารงานประปา ระดับต้น)(0) 

1. งานธุรการ งานสารบรรณ 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานพัฒนารายได ้
4. งานผลติ 
5. งานวิเคราะห์คณุภาพน้ า 
6. งานติดตั้ง 
7. งานซ่อมบ ารุง 

อัตราพนักงาน 
1. เจ้าพนักงานประปา ปง (1) 
2. เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ปง (1) 
3. ผู้ช่วยเจา้พนักงานประปา (1) 
4. ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ (1) 
5. พนักงานผลติน้ าประปา (ทักษะ)(1) 
6. พนักงานผลติน้ าประปา (5) 
7. พนักงานจดมาตรวัดน้ า (1) 
8. พนักงานเก็บเงิน (1) 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

1.งานการตรวจสอบบัญช ี
2. งานตรวจสอบทรัพยส์ิน 
3. งานควบคุมภายใน 
4. งานตรวจสอบพัสดุและ 
    การเก็บรักษา 
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12.  แนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล 
 เทศบาลต าบลบุสูงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564-2566    

โดยให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคนทุกต าแหน่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้รับ
การพัฒนาในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

 การพัฒนาบุคลากรนอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรม
แล้ว เทศบาลยังต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย เช่น การพัฒนาไปสู่  
Thailand 4.0 ดังนี้ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
หลัก กล่าวคือ 

 1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่ งปันข้อมูลซึ่งกัน และกัน และ
สามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน         
ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วน
อ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการ
ท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้อง
เชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับ
ตัวเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมทั่งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วน
ราชการเพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในทุกจุด ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะ
ติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

 3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นส านักงานใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

 4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1.13.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของราชการและ
บุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560  
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  ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างของเทศบาล 
 เทศบาลต าบลบุสูงได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างจ้าง 

เพ่ือให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด        
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก   
ธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 

1. การยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร 
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 

 
 

***************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


