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8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
เทศบาลต าบลกุดแฮด  มีภารกิจ อ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่างภายใต้อ านาจหน้าท่ีท่ี
ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13 ) พ.ศ. 2552 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมท้ัง
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 6.1.5 การถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดไว้ 7 ด้าน เทศบาลต าบลกุดแฮด จึงได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้  
 
 ๑.ส านักปลัดเทศบาล 
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี                    
รองนายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีงานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานส่งเสริมการท่องเท่ียว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์     
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย               
งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ               
งานคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานส่ิงแวดล้อมและราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของ
กอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมท้ังก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  งานส่งเส ริม
สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ท่ีพึ่ง 
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชนผู้ถูกทอดท้ิง เร่ร่อน ไร้ท่ีพึ่ง ถูกท าร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนท่ีประพฤติตนไม่
เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัวท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อนแลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตในครอบครัวงานจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
วิชาการ งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย   
 

 ๒.กองคลัง 
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการ
พัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงินการเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการ
เงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชีงานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งาน
เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นๆ งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้
และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัส ดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงิน
ประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การ
บัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
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 3.กองช่าง 
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดท า
ราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท าทะเบียน
ประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดต้ังซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณ
จราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี งานควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียน
ประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ
การประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม งานจัดท า
ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเช้ือเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย   
 

 4.กองการศึกษา 
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ
การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล
ศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการ ด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการ
นักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งาน
พิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนา
ส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอก
โรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคล
ของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณี
ยังไม่จัดต้ังกองการเจ้าหน้าท่ี  งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย   
 

 5.หน่วยตรวจสอบภายใน 
 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานตรวจสอบความ
ถูกต้องและเช่ือถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บ
รักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน 
การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุ และทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท า
ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  
โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีก าหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการ
ต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล 
สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ
ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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   8.๑  โครงสร้างส่วนราชการ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1.ส านักปลัดเทศบาล 
- งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานรักษาความสงบ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานจัดท างบประมาณ 
- งานนิติการ 
- งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 

1.ส านักปลัดเทศบาล 
- งานนิติการและการพาณิชย์ 
- งานกิจการสภา 
- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานงบประมาณ 
- งานบริการสาธารณสุข 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานรักษาความสงบ 
- งานบริหารงานท่ัวไป 
 

-ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 
-ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสังคม 
 
 

๒. กองคลัง  
  - งานพัสดุและทรัพย์สิน  
  - งานการเงินและบัญชี  
  - งานพัฒนารายได้  

๒. กองคลัง  
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานพัฒนารายได้  
- งานบริหารงานท่ัวไป 
 

-ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ข้อ.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ข้อ.6 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

๓. กองช่าง  
  - งานธุรการ  
  - งานสาธารณูปโภค    
  - งานจัดสถานท่ีและการไฟฟ้าสาธารณะ  

๓. กองช่าง  
- งานแบบแผนและก่อสร้าง 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานบริหารงานท่ัวไป 
 

-ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 

๔.   กองการศึกษา 
- งานธุรการ 
- งานการศึกษาปฐมวัย 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
- งานพัฒนาชุมชน 

๔.   กองการศึกษา 
- งานบริหารการศึกษา 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
  วัฒนธรรม 
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
- งานบริหารงานท่ัวไป 

-ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
-ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานบริหารงานท่ัวไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
ข้อ.8 ส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการท้องถิ่น 
(ความโปร่งใส) 
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ท่ี 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม 

 (2564-2566) 
ท่ี 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(2564-2566) 

ค่าใช้จ่าย
ตาม              
ม.35 
คิดเป็น
ร้อยละ 

หมาย
เหตุ 

1 ปลัดเทศบาล                                                      
(นักบริหารงานท้องถิ่น/บริหารกลาง) (1) 

1 ปลัดเทศบาล                                                      
(นักบริหารงานท้องถิ่น/บริหารกลาง) (1) 

  

2 ส านักปลัดเทศบาล (01 ) 2 ส านักปลัดเทศบาล (01 )   
 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                                       

(นักบริหารงานท่ัวไป/อก.ต้น) (1) 
 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                                       

(นักบริหารงานท่ัวไป/อก.ต้น) (1) 
  

 นิติกร ปก./ชก. (1)  นิติกร ปก./ชก. (1)   
 นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. (1)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. (1)   

 นักจัดการงานท่ัวไป ปก./ชก. (1)  นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1)   

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. (1)  นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. (1)   

 นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1)  นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.(1)   

 
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง (1) 

 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปง./ชง. (1) 

  

 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปง./ชง. (1) 

 
นักจัดการงานท่ัวไป ปก./ชก. (1) 

  

   เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง (1)   
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
 พนักงานขับรถยนต์ (จ.1)  (1)  พนักงานขับรถยนต์ (จ.1) (1)   

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (จ.1)  (1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (จ.1)  (1)   
 พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างทั่วไป   
 ภารโรง (ท่ัวไป) (1)  ภารโรง (ท่ัวไป) (1)   
 คนงาน (ท่ัวไป) (1)  คนงาน (ท่ัวไป) (1)   
 พนักงานดับเพลิง (ท่ัวไป) (4)  พนักงานดับเพลิง (ท่ัวไป) (4)   

3 กองคลัง (04) 3 กองคลัง (04)   
 ผู้อ านวยการกองคลัง                                           

(นักบริหารงานการคลัง/อก.ต้น)  (1) 
 ผู้อ านวยการกองคลัง                                           

(นักบริหารงานการคลัง/อก.ต้น) (1) 
  

 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. (1)  นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. (1)   
 นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. (1)  นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. (1)   
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. (1)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. (1)   
 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1)  เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1)   
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ท่ี 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 

(2564-2566) 
ท่ี 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(2564-2566) 

ค่าใช้จ่าย
ตาม              
ม.35 
คิดเป็น
ร้อยละ 

หมาย
เหตุ 

4 กองช่าง (05)                                                      4 กองช่าง (05)                                                     
 ผู้อ านวยการกองช่าง                                           

(นักบริหารงานช่าง/อก.ต้น)  (1) 
 ผู้อ านวยการกองช่าง                                          

(นักบริหารงานช่าง/อก.ต้น) (1) 
  

 นายช่างโยธา ปง./ชง (1)  วิศวกรโยธา ปง./ชง (1)  ว่าง 

 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)  นายช่างโยธา ปง./ชง (1)   
   เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)   
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (จ.1)  (1)  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (จ.1)  (1)   
5 กองการศึกษา (08) 5 กองการศึกษา (08)   
 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา /อก.ต้น ) (ว่าง) 
 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา /อก.ต้น ) (ว่าง) 
  

 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1)  นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1)   
 นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)  ครู (7)   
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
 ครู (7)  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1)   
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (3)   
 ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1)  นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1)   
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (3)  เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)   

6 หน่วยตรวจสอบภายใน (12) 6 หน่วยตรวจสอบภายใน (12)   
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.(1)  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปก./ชก.(1)   
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน  เพื่อจะได้ทราบ

ลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการช้ีให้เห็นปัญหาท่ีเกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคนและ
เป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
                ประเภทของข้อมูลท่ีท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
                1. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
                2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเล่ือน/ปรับต าแหน่ง การโอน 
การลาออก ฯ 
                3. ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหนใช้
คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของคนในองค์การ 

             แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
                1. มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
                2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าท่ีเหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด 
                4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งท่ีมีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าท่ีและควรมอบให้ใครด าเนินการ 
                    แทน 
                5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มท่ีหรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่ 
                6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธกีารปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
                7. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
                8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในเรื่องใดเพื่อให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและ 
                    งานอนาคต 
                9. มีการใช้คนเต็มท่ีหรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
                10. สร้างมาตรการและส่ิงจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

 

ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนท่ีต้องการ มีวิธีค านวณท่ีส าคัญ ดังนี ้
        1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีส่ิงส าคัญต้องทราบ 2 ประการ 

1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานท่ีผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมี
การคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานใน
ปีท่ีผ่านมาแล้วน ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต ส่ิงส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานท่ี
น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความจริงและน่าเช่ือถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
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                 1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานท่ีคน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละช้ิน 
                        การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี ้
                        1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะท า   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันท า   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจ าป ี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน) 10 วัน 
                        คิดเฉล่ียวันหยุดลากิจ ลาป่วย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1 เดือน   30   วัน 
                     * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ช่ัวโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ช่ัวโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาที 
                 ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการค านวณจ านวนคน  =  ปริมาณงานท้ังหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ช้ิน    
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณ
งานท่ีผ่านมาในแต่ละปีรวมท้ังจ านวนคนท่ีท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนดจ านวน
ต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีท่ีปริมาณงานเปล่ียนแปลงไป  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาค านวณหา
อัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจ านวนคนท่ีต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้าน
การเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 

2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่เดิมท างานเต็มท่ีหรือไม่ 
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพิ่มข้ึน แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าท่ี จึงไม่สามารถค านวณโดยวิธี

ธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 
 จากแนวทางการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งดังกล่าว เทศบาลต าบลกุดแฮด จึงได้ก าหนดต าแหน่ง
ดังต่อไปนี ้

 
เทศบาลต าบลกุดแฮด  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจท่ีจะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการใน

อนาคต ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้
ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณ
งานและเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 
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-54,55 

 
 
 
 

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
    ปรากฏในไฟล์ excel 
 

 



 
 

-56,62 
 
 
 

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

-63,64 
11.บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่ง  
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