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บทน า 
หลักการและเหตุผล 
 จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖) 
เรื่อง อ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลท่าไม้ มาตรา ๕๐ เทศบาลต าบลท่าไม้ มีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนา
เทศบาล ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล
ท่าไม้  มีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาล 

๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
๒. ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
๓. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
๔. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
๕. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
๖. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
๘. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๙. หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล 

 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การ
จัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ท้ังนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 ตามบทภารกิจของส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. ๒๕๕๐ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖) พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท . 
๐๘๙๒.๔ 2 ว ๔๓๕ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผลการ
บริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจ 
โดยจัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลท่าไม้  มีเป้าประสงค์ในการน ามาตรการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินการซึ่งบ่งช้ี
ว่ากระบวนการวิธีการจัดท าแผนหรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด 
 คู่มือการปฏิบัติงาน(Operating Manual) เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญประการหนึ่งในการท างานท้ังกับ
หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดท าขึ้นไว้เพื่อจัดท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงานออกมา
เป็นระบบและครบถ้วน คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

- เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการท างานท่ีมีจุดเริ่มต้นและส้ินสุดของกระบวนการ 
- ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น 
- มักจัดท าขึ้นส าหรับลักษณะงานท่ีซับซ้อน มีหลายข้ันตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน 
- สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน 
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วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าท่ีของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุด
ส าเร็จขององค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นอาจท าให้หน่วยงาน
ต้องให้ความส าคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึ้น 
 ๒. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า/ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดส าเร็จของการท างานของ
แต่ละงานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การท างานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด และ
เพื่อให้มาตรฐานการท างาน/จุดส าเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ต่อไปด้วย 
 ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวัง
อย่างชัดแจ้งว่า การท างานในจัดนั้นๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความส าเร็จของการท างานในเรื่องใดบ้างซึ่งย่อมท า
ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการท างานและเป้าหมายการท างานให้ตรงตามท่ีหน่วยงานต้องการได้และส่งผล
ให้เกิดการยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าท างานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามี
ประสิทธิภาพ 
 ๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร เพื่อ
หัวหน้างานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการท างานทุกหน้าท่ีมีจุดวัดความส าเร็จท่ีแน่นอน
เด่นชัด หัวหน้าจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์ 
 

ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
 ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา 
 ๑. การก าหนดจุดส าเร็จและการตรวจสอบผลงานและความส าเร็จของหน่วยงาน 
 ๒. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดช้ันต าแหน่งงาน 
 ๓. เป็นคู่มือในการสอนงาน 

๔. การก าหนดหน้าท่ีการงานชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน 
 ๕. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

๖. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๗. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน 
 ๘. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถท างานทดแทนกันได้ 
 ๙. การงานแผนการท างาน และวางแผนก าลังคน 
 ๑๐. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบข้ันตอนและสายงานท าให้บริหารงานได้ง่ายข้ึน 
 ๑๑. สามารถแยกแยะล าดับความส าคัญของงาน เพื่อก าหนดระยะเวลาท างานได้ 
 ๑๒. สามารถก าหนดคุณสมบัติของหนักงานใหม่ท่ีจะรับได้ง่ายข้ึนและตรงมากขึ้น 
 ๑๓. ท าให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการท างานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้ 
 ๑๔. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานหน่วยงาน 
 ๑๕. สามารถก าหนดงบประมาณและทิศทางการท างานของหน่วยงานได้ 
 ๑๖. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของบริษัทต่อไป 
 ๑๗. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไป 
 ๑๘. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณก าลังคนของหน่วยงานได้ 
 ๑๙. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น 
 ๒๐. เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมส าหรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในการร่วมมือกันเขียนคู่มือ 
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ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน 
 ๑. ได้รับทราบภาระหน้าท่ีของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ๒. ได้เรียนรู้งานเร็วขึน้ท้ังตอนท่ีเข้ามาท างานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาท่ีมีต่อตนเองชัดเจน 
 ๓. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาท่ีมีต่อตนเองชัดเจน 
 ๔. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๕. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันท้ังหน่วยงาน 
 ๖. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้ 
 ๗. เข้าใจหัวหน้างานมากขึ้น ท างานด้วยความสบายใจ 
 ๘. ไม่เกี่ยงงานกนั รู้หน้าท่ีของกันและกันท าให้เกิดความเข้าใจท่ีดีต่อกัน 
 ๙. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานได้ท้ังหมด ท าให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้ 
 ๑๐. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ท้ังหมด ท าให้การท างานได้ง่ายข้ึน 
 ๑๑. มีข้ันตอนในการท างานท่ีแน่นอน ท าให้การท างานได้ง่ายข้ึน 
 ๑๒. รู้จักวางแผนการท างาน เพื่อให้ผลงานออกมาตามเป้าหมาย 
 ๑๓. สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
 ๑๔. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ๑๕. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาท างานให้การประสานงานง่ายข้ึน 
 ๑๖. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่างๆ ในฝ่ายเดียวกันเข้าใจงานมากขึ้น 

๑๗. สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีส่ิงท่ีอ้างอิง 
 ๑๘ ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพฒันาอะไรบ้าง เพือ่ให้ได้ตามคุณสมบัติท่ีต้องการ 
 ๑๙. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพื่อนร่วมงานท าอะไร เข้าใจกันและกันมากขึ้น 
 ๒๐. ได้รับรู่ว่างานท่ีตนเองท าอยู่นั้นส าคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ 
 

ความหมายเทศบาล 
 เทศบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖) 
 

รูแบบเทศบาล  
 เทศบาล ประกอบด้วย สภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี 
 ๑. สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละ
เขต ในเขตเทศบาล 
 ๒. เทศบาล มีนายกเทศมนตรี หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
การบริหาร 
 กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารเทศบาล (ม. ๕๘) ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี ๑ คน 
และให้นายกเทศบาลแต่งต้ังรองนายกเทศมนตรี ๒ คน ซึ่งเรียกว่าผู้บริหารของเทศบาลหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
อ านาจหน้าที ่
 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖) 
 มีหน้าท่ีต้องท าตามมาตรา ๕๐ ดังนี้ 

๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 ๒. ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 

๓. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย 
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 ๔. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 ๕. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
 ๖. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
 ๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 ๘. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนะธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 ๙. หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล 
              การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้ค านึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 และมีหน้าท่ีท่ีอาจก าหนดในเขตเทศบาล ตามมาตรา ๕๑ ดังนี้ 
 ๑. ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
 ๒. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
 ๓. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
 ๔. ให้มีสุสานและฌาปณสถาน 
 ๕. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

๖. ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
 ๗. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
 ๘. ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
 ๙. เทศพาณิชย์ 
อ านาจหน้าที่ตามแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตราตามมาตรา ๑๖ ดังนี้ 
 ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 ๒. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
 ๓. การจัดให้มี และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  
 ๔. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
 ๕. การสาธารณูปการ 

๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
 ๗. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
 ๘. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 ๙. การจัดการศึกษา 
 ๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 ๑๑. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 ๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
 ๑๓. การให้มี และบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
 ๑๔. การส่งเสริมกีฬา 
 ๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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 ๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑๗. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 ๑๘. การก าจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
 ๑๙ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 ๒๐. การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล 
 ๒๑. การควบคุมการเล้ียงสัตว์ 
 ๒๒. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 

๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่นๆ 
 ๒๔. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้บริการจากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม 
 ๒๕. การผังเมือง 
 ๒๖. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
 ๒๗. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
 ๒๘. การคบคุมอาคาร 
 ๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินกิจอื่นใด ท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
 

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ. ศ. ๒๔๙๖และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖) 
เรื่อง อ านาจหน้าท่ีของเทศบาล มาตรา ๕๐ ก าหนดให้ “เทศบาล ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” 
ซึ่งถือได้ว่า เป็นกรอบภาระหน้าท่ีหลักของเทศบาล เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น มาตรา ๒๘๙ บัญญัติว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้าท่ี
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น”และ “องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ….” นอกจากนี้ มาตรา ๒๙๐ ยังได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจหน้า ท่ี ในกา ร จัดการ การบ ารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีตน เพื่อการส่งเสริม และรักษาสุขภาพส่ิงแวดล้อมอีกด้วย 

 ดังนั้น กรอบภาระหน้าท่ีของเทศบาล จึงครอบคลุมท้ังด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริมอาชีพการ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอื่นๆ) ด้านสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงดารสาธารณสุข การส่งเสริมและการ
รักษาสุขภาพส่ิงแวดล้อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอื่นๆ) ซึ่งปรากฏอยู่ใน
บทบัญญัติสภาต าบล และเทศบาลแม่สายมิตรภาพ พ.ศ.๒๕๓๗ โดยก าหนดเป็นภารกิจหน้าท่ีท่ีต้องท า ดังนี้ 
 ๑. มีหน้าท่ีต้องท าตามมาตรา ๕๐ ดังนี้ 

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  (๒) ให้มีและบ ารุงทางบกทางน้ า 
  (๓) รักษาความสะอาดของถนน    หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก าจัดมูลฝอย  
ส่ิงปฏิกูล 
  (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
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  (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
  (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  (๘) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (๙) หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล 
  การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลการจัดงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
  ๒. มีหน้าท่ีท่ีอาจท ากิจกรรมในเขตเทศบาล ตามมาตรา ๕๑ ดังนี้ 
  (๑) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
  (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
  (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
  (๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

(๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
  (๖) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
  (๗) ให้มีการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
  (๘) ให้มีและบ ารุงทางระบายน  า 
  (๙) เทศพาณิชย์ 
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บทที่ ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานที่ส าคัญของเทศบาล 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ที่ต้ังของหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ 
ต าบลท่าไม้  ประกอบด้วย 

     หมู่ท่ี  ๑  บ้านลาดปลากราย 
      หมู่ท่ี  ๒  บ้านกระต่ายเต้น 
       หมู่ท่ี  3  บ้านทุ่งฝืด 
  หมู่ท่ี  4  บ้านท่าหว้า 
         หมู่ท่ี  ๕  บ้านท่าไม้ 
  หมู่ท่ี  6  บ้านศาลาท่าไม้ 
  หมู่ท่ี  7  บ้านคร้อพนัน 
        หมู่ท่ี  ๘  บ้านรางโป่ง    
        หมู่ท่ี  9  บ้านดอนแจง 

     หมู่ท่ี  ๑0  บ้านโรงหีบเล็ก 
 

เทศบาลต าบลท่าไม้แบ่งเขตการปกครองดังนี้ 
        1.  ชุมชนท่ี  1  ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา หมู่ท่ี  1 พื นท่ีประมาณ 1.649 ตารางกิโลเมตร 
       2.  ชุมชนท่ี  2  ชุมชนบ้านกระต่ายเต้น     หมู่ท่ี  2 พื นท่ีประมาณ  2.09  ตารางกิโลเมตร 
        3.  ชุมชนท่ี  3  ชุมชนทุ่งพัฒนา    หมู่ท่ี  3 พื นท่ีประมาณ  3.31  ตารางกิโลเมตร 
        4.  ชุมชนท่ี  4  ชุมชนบ้านท่าหว้าพัฒนา  หมู่ท่ี4 พื นท่ีประมาณ  1.234  ตารางกิโลเมตร  
        5.  ชุมชนท่ี  5  ชุมชนพัฒนาห้ารุ่งเรือง   หมู่ท่ี  5 พื นท่ีประมาณ 0.52 ตารางกิโลเมตร 
        6.  ชุมชนท่ี  6  ชุมชนริมคลองร่วมใจพัฒนา หมู่ท่ี  6 พื นท่ีประมาณ 1.122 ตารางกิโลเมตร 
        7   ชุมชนท่ี  6  ชุมชนศาลาท่าไม้ร่วมใจพัฒนา หมู่ท่ี  6 - 
        8.  ชุมชนท่ี  7  ชุมชนคร้อพนันพัฒนา    หมู่ท่ี 7 พื นท่ีประมาณ 1.58 ตารางกิโลเมตร
  9.  ชุมชนท่ี  8  ชุมชนรางโป่งหัวหินร่วม  หมูท่ี  8  พื นท่ีประมาณ 0.653 ตารางกิโลเมตร 
        10.ชุมชนท่ี  9  ชุมชนร่วมมือพัฒนา   หมู่ท่ี 9  พื นท่ีประมาณ 0.683 ตารางกิโลเมตร
  11.ชุมชนท่ี  10  ชุมชนก้าวหน้าพัฒนา     หมู่ท่ี 10 พื นท่ีประมาณ 2.62 ตารางกิโลเมตร
        

ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้  

       (ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง  ณ  วันที่  10   มิถุนายน  2562 )  
              ตั งอยู่ท่ี  99 หมู่  9  ต าบลท่าไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
               เว็บไซด์ เทศบาลต าบลท่าไม้  www.Thamaikan.go.th  

E-mail address  admin @ Thamaikan.go.th    โทร.0-3454-1775  แฟกซ์ 0-3454-3024 
 
 
 

mailto:nontat2008@hotmail.com
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  ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเภทของเทศบาลมีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่ม ตั งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
เป็นพื นท่ีส าหรับท่ีอยู่อาศัยประมาณ ๖๐%  เป็นพื นท่ีส าหรับการเกษตร ๓๕ %  และมีพื นท่ีส่วนอื่น ๕%  มี 
๓ ฤดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
             ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนช่ืน อากาศเปล่ียนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี   
ฤดูร้อน เริ่มตั งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้ง

แร้ง  แต่บางครั งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – 
๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่
อาจเกิด“ช่วงฝนทิ ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับ
เดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉล่ียประมาณ  ๙๐๐  
มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยท่ัวไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % 
ลักษณะดินในพื นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน  าท่ีใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  ๕  แห่ง   แหล่งน  าทั ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่ง
น  าท่ีเกิดขึ นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและ
บริโภคของประชาชน  ดังนี  
    ล าห้วย  ๑ แห่ง สระน  า  ๓ แห่ง 
    หนองน  า ๓ แห่ง บ่อน  าตื น - แห่ง 
    ล าคลอง  2 แห่ง บ่อบาดาล ๕ แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน  า - แห่ง 
    แม่น  า  1 แห่ง ฝาย  - แห่ง 
    คลองชลประทาน 1 แห่ง     เหมือง  - แห่ง 
 
๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ ไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ท่ีชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
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๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

                 เทศบาลต าบลท่าไม้ ได้จัดตั งชุมชนในเขตเทศบาลฯ  มีทั งหมด  11  ชุมชน  แต่ละชุมชนมี
กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน  12  คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื อจัดจ้างของเทศบาลฯ  
ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั งสมาชิกสภาเทศบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๕
4  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั งนายกเทศมนตรี  5,151   คน  จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั งทั งสิ น  7,225  คน  คิดเป็นร้อยละ  71.29  จ านวน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั งสมาชิกสภาเทศบาล 
5,150 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั งทั งสิ น 7,225 คน  คิดเป็นร้อยละ  71.28  ปัญหาคือการแข่งขันทาง
การเมืองค่อนข้างสูง มีจุดท่ีน่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงท่ีจะมีการเลือกตั ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลฯ 
คือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงาน
อ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั งท่ีกระท า
ได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ นเทศบาลฯ ได้พยายามแก้ไข  โดยเริ่มจากการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล  ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุก
ครั งท่ีเทศบาลฯ จัดขึ น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั งแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  ส่งผลให้
เทศบาลฯ ด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทศบาลฯ นอกจากนี   เทศบาลฯ ได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล   อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อน า
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนาเทศบาลฯ ให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลฯ อื่นๆ และเทศบาลฯ มี
โครงการจัดซื อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้อง
ระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานเทศบาลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในด้านบริการ  โดยเทศบาลฯ แบ่งเขตการปกครอง  ดังนี  

๒.๑ เขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลท่าไม้  เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล  มีช่ือว่า  “สุขาภิบาลท่าไม้” ได้จัดตั งขึ น  เมื่อ

วันท่ี 6  พฤศจิกายน 2533  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี 107  ตอนท่ี 222  หน้า  9300   
ต่อมาได้รับการเปล่ียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็น “เทศบาลต าบลท่าไม้”  ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542  โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 116 ตอนท่ี 9 ก. 
วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2542 ” โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 25  พฤษภาคม  2542  และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การรวมองค์การบริหารส่วนต าบลกับเทศบาล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้รวม
กับเทศบาลต าบลท่าไม้  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันท่ี   9  กรกฎาคม  2547  ปัจจุบัน  ส านักงาน
ตั งอยู่ท่ี  99  หมู่ท่ี  9  ต าบลท่าไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  มีพื นท่ี 17.712 ตารางกิโลเมตร อยู่
ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอท่ามะกา  8  กิโลเมตร   ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี  33  กิโลเมตร และห่างจาก
กรุงเทพมหานคร  92  กิโลเมตร   
        อาณาเขตของเทศบาลต าบลท่าไม้    พื นท่ีของเทศบาลมีอาณาเขตติดต่อใกล้เคียง  ดังนี  

ทิศเหนือ            จรด ต าบลท่ามะกา 
  ทิศตะวันออก  จรด ต าบลยางม่วง, ต าบลดอนขมิ น 
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  ทิศตะวันตก  จรด แม่น  าแม่กลอง 
  ทิศใต้   จรด เทศบาลต าบลลูกแก 

๒.๒ การเลอืกต้ัง 
  เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั งนายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้  ทั งเขตเทศบาลเป็น  2 เขต
เลือกตั ง  สมาชิกสภาเทศบาล  ออกเป็น  ๒  เขต ดังนี  

เขตเลือกต้ังที่ ๑  ประกอบด้วย - ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา - ชุมชนริมคลองร่วมใจพัฒนา (หมู่ 6) 
- ชุมชนศาลาท่าไม้ร่วมใจพัฒนา  (หมู่ 6) -  ชุมชนคร้อพนันพัฒนา  (หมู่ 7) - ชุมชนรางโป่งหัวหินร่วมใจ
พัฒนา  (หมู่ 8)  

เขตเลือกต้ังที่  ๒ ประกอบไปด้วย – ชุมชนบ้านกระต่ายเต้น  (หมู่ 2) - ชุมชนทุ่งพัฒนา 
(หมู่ 3) - ชุมชนบ้านท่าหว้าพัฒนา (หมู่ 4) – ชุมชนพัฒนาห้ารุ่งเรือง (หมู่ 5) – ชุมชนร่วมมือพัฒนา  (หมู่ 9) 
– ชุมชนก้าวหน้าพัฒนา  (หมู่ 10) 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ยังมีส่วนร่วมในการบรหิารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาลฯ  เสนอแนะในกิจกรรม
ของเทศบาลฯ ในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุม
ประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 
 จ านวนสถิติประชากรจากทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ ณ เดือนเมษายน  2562 
มีจ านวนประชากรชาย  4,462  คน หญิง  4,772 คน รวมทั งสิ น 9,234  คน  รวม  3,774 ครัวเรือน  

ต าบล/หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

หมู่ 1 บ้านลาดปลากราย 598 646 1,244 396 

หมู่ 2 บ้านกระต่ายเต้น 423 420 843 268 

หมู่ 3 บ้านทุ่งฝืด 384 439 823 253 

หมู่ 4 บ้านท่าหว้า 214 260 474 322 

หมู่ 5 บ้านท่าไม้ 273 293 566 461 

หมู่ 6 บ้านศาลาท่าไม้ 742 734 1,476 698 

หมู่ 7 บ้านคร้อพนัน 731 760 1,491 538 

หมู่ 8 บ้านรางโป่ง 284 314 598 303 

หมู่ 9 บ้านดอนแจง 385 379 764 293 

หมู่ 10 บ้านโรงหีบเล็ก 428 527 955 243 

รวม 4,462 4,772 9,314 3,774 
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๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลพื นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน

ภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้
เรียนต่อชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลท่าไม้  ได้
จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนใน
เขตพื นท่ี และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

ด้าน  กีฬา  นันทนาการ  การพักผ่อน 
เทศบาลต าบลท่าไม้  มีลานกีฬาเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกก าลังเล่นกีฬา จ านวน 3 แห่ง ซึ่ง

สามารถใช้เป็นสถานท่ีเล่นกีฬาได้หลายประเภท เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ  เป็นต้น คือ 
1.  สนามกีฬาโรงเรียนวัดคร้อพนัน  หมู่  7  ต าบลท่าไม้ 
2.  สนามกีฬาโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น  หมู่  2  ต าบลท่าไม้ 
3.  ลานกีฬาบริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลท่าไม้ หมู่ 7  ต าบลท่าไม้  
๔.๒ สาธารณสุข 
สุขภาพอนามัยของประชาชนอยู่ในระดับปานกลางไม่มีโรคติดต่อท่ีร้ายแรงระบาดในต าบล  โรคท่ีเป็น

กันมากได้แก่  โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ  เช่น  ไข้หวัดในเด็กเล็กเนื่องจากความแตกต่างทางอากาศ  โรค
อุจจาระร่วง  โรคปอดอักเสบ  ไข้เลือดออก  โรคอาหารเป็นพิษ  นอกจากนี ยังมีโรคเกี่ยวกับช่องปาก  เช่น  โรค
ฟันผุและเหงือกอักเสบ 

ด้านการวางแผนครอบครัวประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและขอรับบริการ 
 ด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุขมูลฐานในเคหะสถานและชีวิตประจ าวันประชาชนยังขาดความรู้และ
การปฏิบัติท่ีดี  เช่น  การจัดบ้านเรือน  คอกสัตว์  สภาพแวดล้อมและการก าจัดของเสียและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกวิธี 
  การบริการสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ มีสถานบริการสาธารณสุขเพียง
แห่งเดียวคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระต่ายเต้น โดยให้การบริการพยาบาลเบื องต้นและให้
ค าแนะน าด้านสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ในเขตเทศบาล  คือ  เจ้าหน้าท่ีอนามัยประจ าต าบล  ผู้
ส่ือสารสาธารณสุข  (ผสส.)  และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  (อสม.)  ซึ่งคัดเลือกจากประชาชนใน หมู่บ้าน
ประจ าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 ด้านการสาธารณสุขเทศบาลต าบลท่าไม้  ได้จัดตั งกองทุนหลักประกนัสุขภาพ (สปสช.) เพื่อส่งเสริม
สุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนในกลุ่มโดยท างานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระต่ายเต้นและ 
อสม. อยู่เป็นประจ า  
          เทศบาลต าบลท่าไม้ ได้มีโครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี และได้ออกตรวจสุขภาพเบื องต้นให้กับประชาชน 
เดือนละ 1  ครั ง โดยให้บริการในเรื่องของการตรวจวัดความดัน  เบาหวาน  การนวดแผนไทย  การบริการตัด
ผมฟรีให้กับประชาชนและให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชนซึ่งจัดท าโครงการเป็นประจ าทุกปี กองสาธารณสุข 
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๔.๓ อาชญากรรม 
  เทศบาลต าบลท่าไม้ ไม่มีเหตุอาชญากรรมรุนแรงเกิดขึ น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน และท าลายทรัพย์สินของราชการเป็นบางครั ง   จากการส ารวจข้อมูลพื นฐานพบว่า  ส่วนมาก
ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาล
ท่ีสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าท่ีและงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั งกล้องวงจรปิดในจุด
ท่ีเป็นท่ีสาธารณะ  ติดตั งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก    มีป้ายบอกซื่อซอยมีลูกศรบอกทาง รวมทั ง
ขอความร่วมมือกับสถานีต ารวจภูธรต าบลลูกแก ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชนได้ตั งจุดตรวจ จุดสกัด จุด
บริการ  ออกส ารวจยามวิกาลอย่างต่อเนื่อง   และในช่วงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเทศบาลจะอ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาท่ีพบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานท่ีจัด
งานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาท่ีชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้
ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีได้รับจากการ
เกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพื่อระงับเหตุ
ไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ นเลยยังเป็นปัญหาท่ีปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ทั งท่ีมีการร่วมมือ
กันหลายฝ่าย เป็นเรื่องท่ีทางเทศบาลฯ จะต้องหาวิธีท่ีจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าท่ีท่ี
สามารถด าเนินการได้              

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลต าบลท่าไม้  จากการประสานงานกับสถานีต ารวจภูธร

ต าบลลูกแกได้แจ้งให้กับเทศบาลฯ ทราบนั นพบว่าในเขตเทศบาลฯ มีผู้ท่ีติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื นท่ีอื่น
ถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของ
เทศบาลฯ ท่ีช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลฯ สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจ
หน้าท่ีเท่านั น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้   ถ้า
นอกเหนือจากอ านาจหน้าท่ี  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั งนี  เทศบาลฯ ก็ได้ให้ความ
ร่วมมือมาโดยตลอด 

   

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี  

๑. ด าเนินการจ่ายเบี ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนนุเพื่อการเลี ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ตั งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ท่ีพึ่ง    
5. ตั งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน     
6. ตั งโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน 
 

          ในปี พ.ศ. 2560  ใหบ้ริการสงเคราะห์เบี ยยังชีพคนชรา จ านวน  1,433 คน   ผู้พิการจ านวน   
221 คน ผู้ป่วยโรคเอดส์ จ านวน  5  คน และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล  จัดให้มี
กิจกรรมวันผู้สูงอายุและกิจกรรมงานวนัคนพิการสากลทุกปี  รวมถึงช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยและภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ 
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เทศบาลต าบลท่าไม้ จัดตั งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จ านวน 1  
ศูนย์ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการอบรมให้ความรู้และการท ากิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุ 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี ้

๕.1 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ

ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื นท่ีได้ทั งหมด  เนื่องจากพื นท่ีท่ีมี
ความต้องการให้ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างนั นยังไม่เป็นท่ีสาธารณะ  เทศบาลฯ จึงไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อท่ีจะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื นท่ี  และวิธีการท่ีจะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั งนี   เทศบาลฯ ได้ตั งงบประมาณในส่วนนี ไว้แล้ว 
และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อท่ีจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  
ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี  

(๑)  จ านวนครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้า  3,689  หลังคาเรือน 
  (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ  ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล 

๕.2 การประปา 

การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง       สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน  าใช้ตลอดทั งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่อง
น  าประปาขุ่นบ่อยครั ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน  า เทศบาลมีหอถังประปาทุก
หมู่บ้าน    ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน  าสามารถท่ีจะจัดหาน  าดิบส าหรับผลิตประปา
ให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื นท่ีด าเนินการแก้ไขตามจุดท่ีเกิดปัญหาในทันที  และเทศบาลมีกอง
ประปาเพื่อซ่อมแซม  บ ารุง  รักษาด้านการประปาในเขตเทศบาล  เพื่อให้ประชาชนมีน  าอุปโภค  บริโภคได้
อย่างพอเพียง   

 (๑)  จ านวนครัวเรือนท่ีใช้น  าประปา    1,646   หลังคาเรือน 
(๒)  จ านวนหอถังประปา  ในชุมชน  จ านวน  12  แห่ง ก าลังก่อสร้าง  3  แห่ง         
(๓)  ปริมาณการใช้น  าประปาเฉล่ีย    ๕๐๐ – ๕๕๐   ลบ.ม.  ต่อวัน 
(๔)  แหล่งน  าดิบท่ีใช้ผลิตน  าประปาได้จาก แหล่งน  าบาดาลมีหอถังประปากักเก็บน  าทุก

หมู่บ้าน 
5.3  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

        (1)  แหล่งน้ า  ในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้  มีแหล่งน  าจากแม่น  าแม่กลอง  และจากระบบ
ชลประทาน  เพื่อใช้ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

      (2) ขยะมูลฝอย 
   1.  ปริมาณขยะ  ประมาณวันละ  10  ตัน 

2.  รถยนต์ท่ีใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 30 ลบ.เมตร มีจ านวน 2  คัน 
3.  รถยนต์ท่ีใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 3 ลบ.เมตร  มีจ านวน  1  คัน 
 

๕.4 โทรศัพท์ 
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 (๑)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื นท่ี    จ านวน    3   หมายเลข 
 (2)  มีระบบเสียงตามสายให้ได้รับข้อมูลข่าวสารครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐  ของพื นท่ีเทศบาล 
 

๕.5 เส้นทางคมนาคม 
ในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ มีเส้นทางคมนาคมในพื นท่ีเทศบาลท่ีเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ร้อยละ  ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายท่ีจะด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลฯ ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพื นท่ียังไม่
เป็นท่ีสาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นท่ีสาธารณะ  ปัจจุบันเทศบาลฯ มีเส้นทางคมนาคม  ดังนี  

(๑)  การคมนาคม  การจราจร 
         การคมนาคมของเทศบาลต าบลท่าไม้ใช้ยานพาหนะทางบกเป็นหลัก เช่น รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์โดยมีเส้นทางคมนาคมท่ีส าคัญ  ดังนี   
  -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  323   โดยตัดผ่านทางตอนใต้ของเทศบาลฯ ในแนวทิศตะวันตก 

 - ทางรถไฟสายตะวันตก   จากกรุงเทพมหานคร  (ธนบุร)ี  ถึงสถานีน  าตกผ่านเทศบาลต าบลลูกแก 
เทศบาลต าบลท่าไม้ไม่มีสถานีรถไฟภายในเทศบาลต้องลงท่ีสถานีบ้านลูกแกในพื นท่ีเขตเทศบาลต าบลลูกแก 
 

๑.๒)  สะพาน    จ านวน   5    สะพาน 
๑.3)  ถนน 

                 ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จ านวน      4     สาย 
        สภาพถนน  คอนกรีต   จ านวน 1     สาย  ระยะทาง 6    กม. 
                ราดยาง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง       -      กม. 

              ลูกรัง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง       -    กม. 
         

ถนนของท้องถิ่น  เทศบาลต าบลท่าไม้    จ านวน    41  สาย 
        สภาพถนน  คอนกรีต    จ านวน    35   สาย  ระยะทาง   49 กม. 
  แอสฟัลท์ติก จ านวน    6     สาย  ระยะทาง     18   กม.  
                ราดยาง  จ านวน      -    สาย  ระยะทาง     - กม. 

              ลูกรัง  จ านวน      15   สาย  ระยะทาง      38    กม.  
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีส าคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  ข้าวโพด  หน่อไม้ฝรั่ง  ดังนี  
-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      60 ของจ านวนประชากรทั งหมด         
-  อาชีพเลี ยงสัตว์ ร้อยละ       8 ของจ านวนประชากรทั งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ      15 ของจ านวนประชากรทั งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ      10 ของจ านวนประชากรทั งหมด     

           เนื่องมาจากสภาพของดินในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้  เป็นดินท่ีมีศักยภาพสูงปาน
กลางถึงสูงมาก ลักษณะของดินเป็นดินเหนียวและร่วนซึง่เกิดจากการทับถมของตะกอนน  าพัดมา จึงมีความ
อุดมสมบูรณ์มาก  มีการระบายน  าเร็วลักษณะดินดังกล่าวครอบคลุมพื นท่ีส่วนใหญ่ของอ าเภอท่ามะกาเหมาะ
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แก่การปลูกข้าว  พืชไร่  ผักและผลไม้  ประชากร จึงปลูกพืชสวนดังกล่าวเป็นอาชีพหลัก  แรงงานในภาค
เกษตรกรรมส่วนใหญ่ได้มาจากสมาชิกในครัวเรือน ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านท่ีว่างเว้นจากฤดูเก็บเกี่ยวในพื นท่ี
ของตนเอง  โดยการน าเครื่องจักรมาช่วยในการเพาะปลูกด้วย 

๖.๒ การประมง 
        (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  

๖.๓ การปศุศัตว์ 
      -  เป็นการประกอบในลักษณะเลี ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  

การเลี ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร    แพะ  เป็นต้น  
         ๖.๔ การบริการ 

    โรงแรม  3 แห่ง        ร้านอาหาร         5      แห่ง 
    ร้านเกมส์  ๓        แห่ง    ร้านค้าสะดวกซื อ     1      แห่ง 

             6.5 การอุตสาหกรรม 
                 ในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ มีอุตสาหกรรมท่ีส าคัญคือ บริษัทโรงงานน  าตาลไทย
กาญจนบุรี  และอุตสาหกรรมขนาดย่อมประเภทต่างๆ 
    6.6 การพานิชยกรรม/การบริการ 
             สถานประกอบการในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตหมู่ท่ี 6,7 และ 8  
ส่วนใหญ่จะเป็นกิจการประเภทค้าขายของเบ็ดเตล็ด  รองลงมาได้แก่กิจการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างและและการ
ผลิตน  าด่ืมเพื่อนสตรีของชุมชน หมู่ 6 และการผลิตน  าด่ืมวรพล  หมู่ 7 
    6.7 การท่องเที่ยว 
                 ในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติท่ีส าคัญมีเพียงล าแม่น  าแม่กลองและศาสนสถาน ซึ่งประชาชนใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ใช้
เป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงเทศกาลงานประเพณีทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ   
     ๖.8 แรงงาน 

                 จากการส ารวจข้อมูลพื นฐานพบว่า      ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี    อยู่ในก าลัง
แรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื นท่ีต่ า
กว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ท างานนอกพื นท่ี  รวมทั งแรงงานท่ีไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาท่ีพบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพื นท่ีใน
เมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื นท่ีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจ้าง
แรงงานเป็นจ านวนมาก  ด้วยพื นท่ีส่วนมากเป็นท่ีอยู่อาศัย  ซึ่งปัญหานี ก าลังด าเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
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การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 มาตรการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งท่ีองค์การจะน ามาใช้ในการบริหารงานบุคคล 
เพราะท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้
ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ การมอบหมายหน้าท่ี
และการส่ังการสามารถท าได้โดยสะดวกรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและน่าเช่ือถือ 
เนื่องจากมีหลักฐานและหลักเกณฑ์ท่ีผู้บริหารสามารถช้ีแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้โดยงานใน
ส่วนของผู้ปฏิบัติงาน มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ถือเป็นส่ิงท่ีท้าทายท่ีท าให้เกิดความมุ่งมั่นท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมาย
การปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการ
พัฒนาศักยภาพ เพื่อน าไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีท้ังผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์การได้กันก าหนดไว้เพื่อ
คุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเป็นภารกิจท่ีส าคัญยิ่ง
ประการหนึ่งของการบริหารองค์การ เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนท าให้การพัฒนาองค์การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ การบริหารบุคคลเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องตัวกับตัวบุคคลในองค์การ
นับต้ังแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรลุแต่งต้ัง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึง
การให้บุคคลพ้นจากงาน ท้ังนี้เพื่อให้องค์การได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน 
(Performance Standard) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลท่ีได้จากการประเมินผล
การปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลท่ีองค์การน าไปใช้ในการพิจารณาประเมินผล ซึ่งในเครื่องมือท่ีต้องใช้ก็คือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ท้ังนี้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลงานระหว่าง
บุคคลท่ีปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน โดยองค์การต้องท าการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นหลักฐานท่ี
ชัดเจนก่อนแล้ว เมื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีองค์การได้
ก าหนดไว้ 
 มาตรฐานการปฏิบั ติงาน ส าหรับค าว่ามาตรฐานการปฏิบั ติงาน (Performance Standard) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง 
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจหรืออยู่ในระดับท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
จะเป็นลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในงานท่ีต้องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณา
ก าหนดมาตรฐานหลายๆ ด้าน ด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายหรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของปริมาณ ในขณะท่ีบางประเภท
อาจออกมาในรูปของคุณภาพองค์การ จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ  

๑. เพื่อให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อย่ างเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีแสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน 
 ๒. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ/การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM ๕) ท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวไปท้ังองค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ท้ังนี้ เพื่อให้การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการท่ี
มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามก าหนดเวลานัดหมาย มีการท างานปลอดภัยเพื่อการบรรลุข้อก าหนดท่ีส าคัญ
ของกระบวนการ 
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ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีองค์การจะได้รับจากการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นใช้ก็พบว่า
มีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 ๑. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง                
การเปรียบเทียบผลงานท่ีท าได้กับท่ีควรจะเป็นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้
เกิดผลได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้ 
 ๒. ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นส่ิงท่ีท าให้เราเกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทายผู้ปฏิบัติงานท่ีมุ่งความส าเร็จจะเกิดความมานะพยายาม
ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 
 ๓. ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานท่ีมีคุณภาพ
จะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้องก าหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ท าให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุง
งานและพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์
ต่อการเพิ่มผลผลิต 
 ๔. ด้านการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องท่ีผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุม การปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและส่งผ่านค าส่ังได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถด าเนินงานตามแผน
ง่ายข้ึนและควบคุมงานได้ดีขึ้น 
 ๕. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานท่ีท าได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้
ดีขึ้น 
 

ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
 ๑. เลือกงานหลักของแต่ละต าแหน่งมาท าการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description) ประกอบด้วย 
 ๒. พิจารณาวางงเงื่อนไขหรือข้อก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใดจากต าแหน่งนั้นไม่ว่า
จะเป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก าหนดท่ีต้ังไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบาย
หลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์การ 
 ๓. ประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งนั้นๆ เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน 
 ๔. ช้ีแจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ี
ก าหนดไว้ 
 ๕. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
 ๖. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ใหม่ตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑ์ท่ีองค์การมักก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณ
งานและระยะเวลาท่ีปฏิบัติคุณภาพของงาน 

  เทศบาลต าบลท่าไม้  ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยการจัดท าแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้พนักงานเทศบาล,ลูกจ้าง และ
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พนักงานจ้างของเทศบาลทุกคนทุกต าแหน่งได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแบบ
อัตราก าลัง  ๓  ปีโดยใช้วิธีการพัฒนา  ดังนี  

  ๑.  การฝึกอบรม  ในสถานท่ีราชการหรือนอกสถานท่ีราชการ  โดยการเน้นหลักสูตรการ
พัฒนาองค์การเป็นหลัก  เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการท างานให้ทันกับสภาพความเปล่ียนแปลง  ของ
ระเบียบ  กฎหมาย  นโยบาย  การถ่ายโอนภารกิจ  ภาระหน้าท่ี  ตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล  วิถีชีวิต
ของสังคม  ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของท้องถิ่น 

  ๒.  การศึกษาดูงาน  สถานท่ีของราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของเอกชน  เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้  ประสบการณ์  สร้างวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติหน้าท่ี  และปรับเปล่ียนทัศนคติในการปฏิบัติหน้าท่ี  
โดยการน าแบบอย่างท่ีดีของการศึกษาดูงานมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ี   เพื่อประโยชน์ของการสนอง
นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของทางราชการ 

    การพัฒนาพนักงานเทศบาล,ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลจะด าเนินการพัฒนา
ภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  และแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  โดยก าหนดให้มีการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั ง 

 

 

  

เทศบาลต าบลท่าไม้   ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล เพื่อให้พนักงาน
เทศบาลยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ดังนี  

คุณธรรมจริยธรรมต่อตนเอง 
   ข้อ ๑  พนักงานเทศบาลพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น

พนักงานเทศบาล 
   ข้อ ๒  พนักงานเทศบาลพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์  และไม่

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยานั น 

   ข้อ ๓  พนักงานเทศบาลพึงมีทัศนคติท่ีดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั ง
เพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ และทักษะ ในการท างานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลยิ่งขึ น 

คุณธรรมต่อหน้าที่การงาน 
   ข้อ ๔  พนักงานเทศบาลพึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความสุจริต  เสมอภาคปราศจากอคติ  

ตั งใจมุ่งมั่นโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
   ข้อ ๕  พนักงานเทศบาลพึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ 

รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง  สมเหตุสมผล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชน
เป็นส าคัญ 

   ข้อ ๖  พนักงานเทศบาลพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มท่ี 

ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล 
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   ข้อ ๗  พนักงานเทศบาล  พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า 

โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ นเปลืองเย่ียงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

คุณธรรมจริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
   ข้อ ๘  พนักงานเทศบาลพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  การให้ความร่วมมือ

ช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั งในด้านการให้ความคิดเห็น  การช่วยท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน 
รวมทั งการเสนอแนะในส่ิงท่ีเห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

   ข้อ ๙  พนักงานเทศบาลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา  พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั งในด้าน
การปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจน
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลท่ีถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

   ข้อ ๑๐ พนักงานเทศบาลพึงช่วยเหลือเกื อกูลกันในทางท่ีชอบ รวมทั งส่งเสริมสนับสนุนให้
เกิดความสามัคคี  ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

   ข้อ ๑๑ พนักงานเทศบาลพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน  าใจ
และมนุษยสัมพันธ์อันดี 

   ข้อ ๑๒ พนักงานเทศบาลพึงละเว้นจากการน าผลงานขอผู้อื่นมาเป็นของตน 
 

คุณธรรมจริยธรรมต่อประชาชนและสังคม 
   ข้อ ๑๓  พนักงานเทศบาลพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็น

ธรรม  เอื อเฟื้อ มีน  าใจ และใช้กิริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน  เมื่อเห็นว่างเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้
หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือ
บุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนั น ๆ ต่อไป 

   ข้อ ๑๔  พนักงานเทศบาลพึงประพฤติตนให้เป็นที่เช่ือถือของบุคคลท่ัวไป 
   ข้อ ๑๕  พนักงานเทศบาลพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติ

วิสัยท่ีวิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการนั น หากได้ไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีรับไว้มีมูลค่าเกิน
ปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 

    
 

 

 

  จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลท่าไม้ดังกล่าว  เทศบาลฯ มีภารกิจหน้าท่ีท่ีจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ น  ภายใต้อ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี  
 
 

   

โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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8.1 โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลท่าไม้ 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑.  ส านักปลัดเทศบาล 
    ๑.๑  ฝ่ายปกครอง 
           งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
           งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
           งานทะเบียนราษฎร 
           งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ๑.๒  ฝ่ายอ านวยการ 
           งานการเจ้าหน้าท่ี 
           งานธุรการ 
           งานสวัสดิการสังคม 
๒.  กองคลัง 
     ๒.๑  ฝ่ายบริหารงานคลัง 
           งานการเงินและบัญช ี
           งานธุรการ 
           งานพัสดุและทรัพย์สิน 
           งานผลประโยชน์ 
๓.  กองช่าง 
     ๓.๑  ฝ่ายการโยธา 
           งานธุรการ 
           งานวิศวกรรม 
           งานสาธารณูปโภค 
           งานจัดสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ 
๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     ๔.๑  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
            งานส่งเสริมสุขภาพ 
            งานรักษาความสะอาด 
๕.  กองการศึกษา 
           งานโรงเรียน 
           งานกีฬาและนันทนาการ 
๖.  กองประปา 
           งานผลิตติดตั งซ่อมบ ารุง 
           งานเร่งรัดรายได้ 
 

๑.  ส านักปลัดเทศบาล 
    ๑.๑  ฝ่ายปกครอง 
           งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
           งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
           งานทะเบียนราษฎร 
           งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ๑.๒  ฝ่ายอ านวยการ 
           งานการเจ้าหน้าท่ี 
           งานธุรการ 
           งานสวัสดิการสังคม 
๒.  กองคลัง 
     ๒.๑  ฝ่ายบริหารงานคลัง 
           งานการเงินและบัญช ี
           งานธุรการ 
           งานพัสดุและทรัพย์สิน 
           งานผลประโยชน์ 
๓.  กองช่าง 
     ๓.๑  ฝ่ายการโยธา 
           งานธุรการ 
           งานวิศวกรรม 
           งานสาธารณูปโภค 
           งานจัดสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ 
๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     ๔.๑  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
            งานส่งเสริมสุขภาพ 
            งานรักษาความสะอาด 
๕.  กองการศึกษา 
    5.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา 
           งานโรงเรียน 
           งานกีฬาและนันทนาการ 
๖.  กองประปา 
           งานผลิตติดตั งและซ่อมบ ารุง 
           งานเร่งรัดรายได้ 

 



     
 

 

      มะกา     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 

ปลัดเทศบาล  (๑) 

(นักบริหารงานเทศบาล  ๘) 

รองปลัดเทศบาล  (๑) 

(นักบริหารงานเทศบาล  ๗) 

ส านักปลัดเทศบาล   

(นักบริหารงานทั่วไป  ๗) 

กองคลงั   

(นักบริหารงานคลัง  ๘) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

(นักบริหารงานสาธารณสุข  ๘) 

กองช่าง   

(นักบริหารงานช่าง  ๗) 

กองการศึกษา   

(นักบริหารงานศึกษา  ๗) 

กองประปา   

(นักบริหารงานประปา  ๗) 

๑. ฝ่ายอ านวยการ 

   -  งานการเจ้าหน้าที ่
   -  งานธุรการ 
  -  งานสวัสดิการสังคม 

๒. ฝ่ายปกครอง 

   - งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

   - งานบริการและเผยแพร่
วิชาการ 
   -  งานทะเบียนราษฎร 
  -  งานป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย 

๑. ฝ่ายบริหารงานคลัง 

  -งานการเงินและบัญช ี

  -งานธุรการ 

  -งานพัสดุและทรัพย์สิน 

  -งานผลประโยชน์ 

 

๑. ฝ่ายการโยธา 
   - งานธุรการ 
   - งานวิศวกรรม 
   - งานสาธารณูปโภค 
   - งานจัดสถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ 
 

๑. ฝ่ายบริหารสาธารณสุข 

    - งานส่งเสริมสุขภาพ 
    - งานรักษาความสะอาด 
 

  - งานผลิตติดต้ังซ่อมบ ารุง 

  - งานเร่งรัดรายได้ 

1. ฝ่ายบริหารงานการศึกษา 

 - งานธุรการ 

  - งานโรงเรียน 

  - งานกีฬาและนันทนาการ 



     
 

การจัดโครงสร้างภายในส านกัปลัดเทศบาล 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 7 7ว 6 6ว 5 4 3 2 1 ลูกจ้างประจ า พนง.จ้าง
ตามภารกิจ 

พนง.จ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - 2 3 4 4 1 - - 4 5 11 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ๗) 

ฝ่ายอ านวยการ 

(นักบริหารงานทั่วไป ๖) 
  

ฝ่ายปกครอง 

(นักบริหารงานทั่วไป ๖) 
 

งานการเจ้าหน้าท่ี 

 - บุคลากร ๓ 

งานธุรการ 

-จพง.ธุรการ ๔ 

งานสวัสดิการและสังคม-
นักพัฒนาชุมขน ๔ 

-จพง.ธุรการ 2-4/5 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

-จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ ๖ว 

-จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ ๕ 

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 

-นวช.ประชาสัมพันธ์ ๖ว 

-จพง.ประชาสัมพันธ์ 2-4/5 

งานทะเบียนราษฎร 

-จนท.บริหารงานทะเบียนฯ ๖ว 

-จนท.ทะเบียน ๔ 



     
 

การจัดโครงสร้างภายในกองคลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 8 7 7ว 6 6ว 5 4 3 2 1 ลูกจ้างประจ า พนง.จ้าง
ตามภารกิจ 

พนง.จ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 1 - 4 2 - - - 2 1 - 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ๘) 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ๖) 

งานการเงินและบัญชี 
-นวช.การเงินและบัญชี ๕ 

-จพง.การเงินและบัญชี ๔ 

  
งานธุรการ 

-จพง.ธุรการ ๕ 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 
-จพง.พัสดุ ๕ 

-จพง.พัสดุ ๔ 

งานผลประโยชน์ 
-จพง.จัดเก็บรายได้ ๕ 

  



     
 

การจัดโครงสร้างภายในกองช่าง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 8 7 7ว 6 6ว 5 4 3 2 1 ลูกจ้างประจ า พนง.จ้าง
ตามภารกิจ 

พนง.จ้าง
ทั่วไป 

จ านวน - 2 - - - 2 1 - - - 1 3  - 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ๗) 

หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
(นักบริหารงานช่าง ๗) 

งานธุรการ 
-จพง.ธุรการ ๕ 

งานสาธารณูปโภค 
-ช่างโยธา ๔ 

งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
-นายช่างโยธา ๕ 

  



     
 

การจัดโครงสร้างภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 8 7 7ว 6 6ว 5 4 3 2 1 ลูกจ้างประจ า พนง.จ้าง
ตามภารกิจ 

พนง.จ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 1 - 2 1 - - - 3 1 - 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข ๘) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

(นักบริหารงานสาธารณสุข ๖) 

งานส่งเสริมสุขภาพ 

-นวช.ส่งเสริมสุขภาพ ๕ 

-จพง.ธุรการ ๔ 

งานรักษาความสะอาด 
-จพง.สาธารณสุขชุมชน ๕ 

  



     
 

 

การจัดโครงสร้างภายในกองการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 8 7 7ว 6 6ว 5 4 3 2 1 ลูกจ้างประจ า พนง.จ้าง
ตามภารกิจ 

พนง.จ้าง
ทั่วไป 

จ านวน - 1 - 1 1 - - 1 - - - 3 2 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา ๗) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา ๖) 

งานโรงเรียน 
-ครูผู้ดูแลเด็ก ๓ 

งานกีฬาและสันทนาการ 
-สันทนาการ ๖ว 

  



     
 
 

การจัดโครงสร้างภายในกองประปา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 8 7 7ว 6 6ว 5 4 3 2 1 ลูกจ้างประจ า พนง.จ้าง
ตามภารกิจ 

พนง.จ้าง
ทั่วไป 

จ านวน - 1 - - - 1 1 1 - - - - - 

ผู้อ านวยการกองประปา 
(นักบริหารงานประปา ๗) 

งานผลิตติดต้ังและซ่อมบ ารุง 

-จพง.การประปา ๕ 

-จพง.การประปา ๓ 

งานเร่งรัดรายได้ 
-จพง.จัดเก็บรายได้ ๔ 
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