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คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ซึ่งประกอบดวยนายกเทศบาลนครอุบลราชธานี     เปน
ประธาน ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการ เปนกรรมการ และมีหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเปน
เลขานุการ จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยมีขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 
  3.1 วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครอุบลราชธานี         ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ
รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผูบริหารและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงสภาพปญหาของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เพื่อใหการดําเนินการของเทศบาลนครอุบลราชธานี บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว จําเปนตองจัดสรร
อัตรากําลังตามหนวยงานตางๆ ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ โดยมุมมองน้ีเปนการพิจารณาวา งานใน
ปจจุบันที่ดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไม อยางไร หากงานที่ทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจ
ในอนาคตก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบัน
บางสวนไมตองดําเนินแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งน้ี เพื่อใหเกิดการ
เตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต 
 3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ 
ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดอุบลราชธานี ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply pressure เปนการนําประเด็นคาใชจาย
บุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด กําหนด
ตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ
งาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตางๆ โดยในสวนน้ีจะคํานึงถึง 

บทวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคน 
อัตรากําลังคนของ  เทศบาลนครอุบลราชธานี  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

ลําดับ สวนราชการ กรอบอัตรา หมายเหตุ 
1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น)   ระดับสูง 1  
2 รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น) ระดับสูง 1  
3 รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น) ระดับกลาง 1  
4 รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น) ระดับกลาง 1  

 รวม 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3. กรอบแนวคดิในการจดัทําแผนอัตรากาํลัง 3 ป 
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สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครอุบลราชธานี  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   

ลําดับ สวนราชการ 
กรอบ 

หมายเหตุ   

อัตรา 
  

1 นักบริหารงานทั่วไป  ระดับกลาง (หน.สป.) 1   
  

2 นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน (หน.ฝาย) 6     
3 เจาพนักงานธุรการ  ชง. 5     
4 เจาพนักงานธุรการ  ปง. 3     
5 เจาพนักงานธุรการ  ปง./ชง 2 วางเดิม   
6 นักทรัพยากรบุคคล  ชก. 4     
7 นักทรัพยากรบุคคล  ปก./ชก. 1 วางเดิม   
8 เจาพนักงานทะเบียน  ชง. 7     
9 เจาพนักงานทะเบียน  ปง./ชง. 2 วางเดิม   

10 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. 1     
11 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปก. 1     
12 เจาพนักงานปองกันฯ  ชง. 5     
13 เจาพนักงานปองกันฯ ปง./ชง. 3 วางเดิม   
14 นิติกร ชก. 1     
15 นิติกร ปก. 1     
16 นักจัดการงานเทศกิจ  ชก. 1     
17 นักจัดการงานเทศกิจ  ปก./ชก. 2 วางเดิม   
18 เจาพนักงานเทศกิจ ชง. 2     
19 นักพัฒนาการทองเที่ยว 2     

 
 
ลูกจางประจํา       

20 นักการ 3     
21 พนักงานขับรถยนต 2     
22 พนักงานดับเพลิง 2     
23 พนักงานขับรถยนตดับเพลิง 4     
24 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 6     
25 พนักงานขับรถยนต 11     
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26 ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคล 1 วางเดิม   
27 ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป 1 วางเดิม   
28 ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล 1     
29 ผูชวยเจาพนักงานทะเบียน 2     
30 ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ 5     
31 พนักงานวิทยุ 1     
32 นายทายเรือ 1     
33 ผูชวยเจาพนักงานเทศกิจ 2 วางเดิม   
  พนักงานจางทั่วไป       

34 นักการ 20     
35 นักการ 5 วางเดิม   
36 พนักงานดับเพลิง 19     
37 พนักงานดับเพลิง 3 วางเดิม   
38 พนักงานเทศกิจ 15     
39 พนักงานขับรถยนต 1 วางเดิม   

  รวม   155     
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สํานักการคลัง  เทศบาลนครอุบลราชธานี  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

ลําดับ สวนราชการ 
กรอบ 

หมายเหตุ 
อัตรา 

 
1 นักบริหารงานการคลัง  ระดับสูง  (ผอ.สน.การคลัง) 1 วางเดิม 

2 นักบริหารงานการคลัง  ระดับกลาง (ผอ.สวน) 2   

3 นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน (หน.ฝาย) 5   

4 นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน (หน.ฝาย) 1 วางเดิม 

5 นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน (หน.ฝาย) 1   

6 เจาพนักงานธุรการ   ชง. 3   

7 นักวิชาการคอมพิวเตอร  ชก. 1   

8 นักวิชาการพัสดุ  ชก. 1   

9 เจาพนักงานพัสดุ  ปง. 2   

10 นักวิชาการเงินและบัญชี  ชก. 2   

11 นักวิชาการเงินและบัญชี  ปก. 3   

12 เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ชง. 2   

13 เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปง./ชง. 3 วางเดิม 

15 นักวิชาการจัดเก็บรายได  ชก. 2   

16 เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ชง. 7   

17 เจาพนักงานการคลัง  ชง. 1   

18 นายชางโยธา  ปง. 1   

  ลูกจางประจํา     

19 นักการ 1   

20 นักจัดการงานทั่วไป 1   

21 ผูชวยชางทุกประเภท 1   

22 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 5   

23 ผูชวยนักวิชาการพัสดุ 1   

24 
25 

ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญช ี 2 

1 
  

วางเดิม 

26 ผูชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได 1 วางเดิม 

27 ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 2   
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28 ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 2   

29 ผูชวยชางโยธา 1   

  พนักงานจางทั่วไป     

30 นักการ 14   

31 นักการ 6 วางเดิม 

  รวม   76   
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สํานักการชาง  เทศบาลนครอุบลราชธานี  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

ลําดับ สวนราชการ กรอบอัตรา หมายเหตุ 

1 นักบริหารงานชาง   ระดับสูง (ผอ.สน.การชาง) 1   

2 นักบริหารงานชาง  ระดับกลาง (ผอ.สวน) 1   

3 นักบริหารงานชาง  ระดับกลาง (ผอ.สวน) 1 วางเดิม 

4 นักบริหารงานชาง  ระดับตน (หน.ฝาย) 4   

5 นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน (หน.ฝาย) 5   

6 เจาพนักงานธุรการ  ชง. 4   

7 นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปก. 1   

8 วิศวกรโยธา  ชก. 5   

9 สถาปนิก ปก. 1   

10 นายชางโยธา  ชง. 3   

11 นายชางโยธา  ปง. 3   

12 นายชางโยธา  ปง./ชง. 1 วางเดิม 

13 นายชางโยธา  อาวุโส 1   

14 นายชางเขียนแบบ  ชง. 1   

15 นายชางสํารวจ  ปง./ชง. 1 วางเดิม 

16 นักผังเมือง  ปก./ชก. 1 วางเดิม 

17 เจาพนักงานสวนสาธารณะ  ชง. 1   

18 เจาพนักงานสวนสาธารณะ  ปง./ชง. 1 วางเดิม 

19 นายชางเครื่องกล  อาวุโส 3   

20 นายชางเครื่องกล  ชง. 1   

21 วิศวกรไฟฟา  ปก./ชก. 1 วางเดิม 

22 นายชางไฟฟา   ชง. 2   

23 นายชางไฟฟา  ปง. 2   

24 นายชางศิลป   ชง. 1   
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ลูกจางประจํา 

25 พนักงานขับรถยนต 1 ยุบเลิก 

26 คนงาน 2   

27 ผูชวยชางทุกประเภท 3   

28 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1   

29 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1   

30 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1   

  พนักงานจางตามภารกิจ     

31 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 3   

32 ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 1   

33 ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 1   

34 ผูชวยนายชางโยธา 1   

35 ผูชวยนายชางสํารวจ 2   

36 ผูชวยสถาปนิก 1   

37 ผูชวยนายชางเขียนแบบ 1   

38 ชางกอสราง 1   

39 ผูชวยงานบํารุงรักษาทางและสะพาน 1   

40 คนตกแตงสวน 1   

41 ผูชวยตรวจสอบบอบําบัดนํ้าเสีย 3   

42 ชางเครื่องสูบน้ํา 1   

43 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2   

44 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 วางเดิม 

45 ผูชวยงานจราจร 
1 

วาง (รอปรับเปน
ทั่วไป) 

46 ผูชวยชางไม 2   

47 ผูชวยชางปูน 2   

48 ผูชวยนายชางไฟฟา 3   

49 ผูชวยงานเพาะชํา 2   

50 พนักงานขับรถยนต 7   

51 พนักงานขับรถยนต 1 วางเดิม 

52 ชางเครื่องกําเนิดไฟฟา 1   
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53 ผูชวยนายชางศิลป 1   

54 ผูชวยตรวจสภาพยานพาหนะ 1   

55 ผูชวยตรวจสภาพเครื่องจักรกล 1   

56 ผูชวยชางเชื่อม 1   

57 ผูชวยนายชางเครื่องกล 1   

58 ชางปูน 1   

59 ผูชวยงานเครื่องจักรซอมบํารุง 1   

  พนักงานจางทั่วไป     

60 นักการ 3   

61 นักการ 4 วางเดิม 

62 คนงาน 5   

63 คนงาน 5 วางเดิม 

64 คนสวน 17   

65 ยาม 1   

66 พนักงานขับรถยนต 2 วางเดิม 

67 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 วางเดิม 

  รวม   193   
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลนครอุบลราชธานี  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

  

สวนราชการ 

กรอบ 

หมายเหตุ ลําดับ อัตรา 

    

1 นักบริหารงานสาธารณสุขและฯ   ระดับกลาง (ผอ.กอง) 1   

2 นักบริหารงานสาธารณสุขและฯ   ระดับตน (หน.ฝาย) 1   

3 นักบริหารงานสาธารณสุขและฯ   ระดับตน (หน.ฝาย) 1 วางเดิม 

4 นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน (หน.ฝาย) 1   

5 เจาพนักงานธุรการ  ปง. 2   

6 เจาพนักงานธุรการ  ชง. 1   

7 เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ชง. 1   

8 นักวิชาการสุขาภิบาล  ชก. 1   

9 นักวิชาการสุขาภิบาล  ปก. 3   

10 นักวิชาการสาธารณสุข  ปก. 3   

11 นักวิชาการสาธารณสุข  ปก./ชก. 1 วางเดิม 

12 พยาบาลวิชาชีพ  ชก. 11   

13 พยาบาลวิชาชีพ   ชพ. 1   

15 นายสัตวแพทย   ปก./ชก. 1 วางเดิม 

16 นายสัตวแพทย  ชก. 1   

17 ทันตแพทย  ปก./ชก. 1 วางเดิม 

18 เจาพนักงานทันตสาธารณสุข  ชง. 1   

  ลูกจางประจํา     

19 นักการ 1   

20 คนงาน 1   

21 คนงานประจํารถขยะ 6   

  พนักงานจางตามภารกิจ     

22 พนักงานขับรถยนต 31   

23 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 4   

24 ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 3   
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25 ผูชวยนักวิชาการสุขาภบิาล 2   

26 ผูชวยนักวิชาการสุขาภบิาล 1 วางเดิม 

27 คนงานประจํารถขยะ 6   

28 คนงานประจํารถขยะ 
1 

(วาง)  รอปรับเปน
ทั่วไป 

29 ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 1   

30 เจาหนาที่แนะนําสงเสริมสุขภาพ 1   

  พนักงานจางทั่วไป     

31 นักการ 45   

32 นักการ 12 วางเดิม 

33 คนงาน 6   

34 คนงาน 1 วางเดิม 

35 คนงานประจํารถขยะ 141   

36 คนงานประจํารถขยะ 19 วางเดิม 

  รวม  314   
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กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลนครอุบลราชธานี  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

ลาํดบั ส่วนราชการ กรอบอตัรา หมายเหตุ 

1 นักบริหารงานทั่วไป  ระดับกลาง  (ผอ.กอง) 1   

2 นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน (หน.ฝาย) 2   

3 นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน (หน.ฝาย) 2 วางเดิม 

4 เจาพนักงานธุรการ   ชง. 1   

5 เจาพนักงานธุรการ  ปง./ชง. 1 วางเดิม 

6 เจาพนักงานธุรการ  ปง. 1   

7 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปก. 2   

8 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชก. 2   

9 นักวิชาการคลัง   ชก. 1   

10 นักวิชาการคลัง  ปก./ชก. 1 วางเดิม 

11 นิติกร  ชก. 4   

12 นักวิชาการคอมพิวเตอร  ชก. 1   

13 นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปก. 1   

14 นักประชาสัมพันธ  ชก. 2   

15 นักประชาสัมพันธ  ปก. 1   

16 เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ชง. 1   

  ลูกจางประจํา     

17 พนักงานขับรถยนต 1   

  พนักงานจางตามภารกิจ     

18 ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3   

19 ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป 1 วางเดิม 

20 ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 2   

21 ผูชวยนักประชาสัมพันธ 1   

22 เจาหนาที่ถายภาพนิ่ง 1   

  พนักงานจางทั่วไป     

23 นักการ 3   

24 นักการ 2 วางเดิม 

  รวม   38   
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สํานักการศึกษา   เทศบาลนครอุบลราชธานี  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ลาํดบั 
ส่วนราชการ กรอบอตัรา หมายเหตุ 

1 นักบริหารงานการศึกษา  ระดับสูง (ผอ.สน.การศึกษา) 1   

2 นักบริหารงานการศึกษา  ระดับกลาง (ผอ.สวน) 1   

3 นักบริหารงานการศึกษา  ระดับกลาง (ผอ.สวน) 1 วางเดิม 

4 นักบริหารงานการศึกษา  ระดับตน (หน.ฝาย) 2   

5 เจาพนักงานธุรการ  ชง. 1   

6 นักวิชาการศึกษา   ปก./ชก. 4 วางเดิม 

7 นักวิชาการเงินและบัญชี  ชก. 2   

8 นักสันทนาการ   ชก. 1   

9 ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   ศศ.3 1   

10 ศึกษานิเทศก   ปก./ชก. 1 วางเดิม 

  โรงเรียน     

11 ผูอํานวยการสถานศึกษา 4 เงินอุดหนุน 

12 ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 วาง (เงินอุดหนุน) 

13 รองผูอํานวยการสถานศึกษา 6 เงินอุดหนุน 

14 ครู 127 เงินอุดหนุน 

15 ครู 12 (วาง) เงินอุดหนุน 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     

16 ครู 7 เงินอุดหนุน 

17 ครู 2 วาง (เงินอุดหนุน) 

18 ครูผูดูแลเด็ก 7 เงินอุดหนุน 

  ลูกจางประจํา     

19 พนักงานขับรถยนต 1   

20 ครูผูดูแลเด็ก 1   

21 ภารโรง 6 เงินอุดหนุน 
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 พนักงานจางตามภารกิจ 

22 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 งบทองถิ่น 

23 ผูชวยนักวิชาการศึกษา 1   

24 ผูชวยครูสอนวิชาคอมพิวเตอร (ครูอัตราจาง) 1   

25 ผูชวยครูสอนวิชาบัญชีและการเงิน(ครูอัตราจาง) 1   

26 ผูชวยครูสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป (ครูอัตราจาง) 1   

27 ผูชวยครูสอนวิชาภาษาตางประเทศ (ครูอัตราจาง) 1 วางเดิม 

28 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ครูอัตราจาง) 2   

29 ผูชวยคร ู  1   

30 ครูอัตราจาง 1   

31 ครูสอนเด็กดอยโอกาส 1 เงินอุดหนุน 

32 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 7 เงินอุดหนุน 

33 ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 5 เงินอุดหนุน 

34 ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 วาง (เงินอุดหนุน) 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     

35 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 26 เงินอุดหนุน 

36 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 2 (วาง) เงินอุดหนุน 

  พนักงานจางทั่วไป     

37 นักการ 6   

38 นักการ 1 วางเดิม 

39 ผูชวยดูแลเด็ก 4   

40 ผูชวยดูแลเด็ก 1 วางเดิม 

41 ภารโรง 5   

42 ภารโรง 1 วางเดิม 

43 ยาม 1   

44 ยาม 1 วางเดิม 

45 พนักงานขับรถยนต 2 วางเดิม 

46 ภารโรง 5 เงินอุดหนุน 

47 ภารโรง 8 (วาง) เงินอุดหนุน 

  รวม   276   
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กองสวัสดิการสังคม   เทศบาลนครอุบลราชธานี  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ลาํดบั 
ส่วนราชการ กรอบอตัรา หมายเหตุ 

1 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม   ระดับกลาง (ผอ.กอง) 1   

2 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับตน (หน.ฝาย) 1 วางเดิม 

3 เจาพนักงานธุรการ  ปง./ชง. 1 วางเดิม 

4 เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปง. 1   

5 นักพัฒนาชุมชน  ชก. 1   

6 นักพัฒนาชุมชน  ปก. 1   

7 นักพัฒนาชุมชน  ปก/ชก. 1 วางเดิม 

  พนักงานจางตามภารกิจ     

8 ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 1   

9 ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 1 วางเดิม 

10 ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 1 วางเดิม 

  พนักงานจางทั่วไป     

11 นักการ 9   

  รวม   19   
 

หนวยตรวจสอบภายใน   เทศบาลนครอุบลราชธานี  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

ลาํดบั 
ส่วนราชการ กรอบอตัรา หมายเหตุ 

  หนวยตรวจสอบภายใน     

1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชก. 2   

2 เจาพนักงานธุรการ  ปง. 1   

  พนักงานจางทั่วไป     

3 นักการ 1 วางเดิม 

  รวม   4   
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รายงานผลการปฏบิตัิราชการประจําป 
สํานักปลดัเทศบาล 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานรวมรวมขอมูล ศึกษา วิ เคราะห  กําหนด

นโยบาย 

ดําเนินงานรวมรวมขอมูลศึกษา วิเคราะห กําหนดนโยบาย 

งานติดตามและประเมินผลแผน ดําเนินการดูแลสถานที่ตางๆ ในเทศบาล ดูแลรักษาหอง

ประชุมสภา ใหบริการการใชหองประชุมสภา รวมทั้งวัสดุ 

อุปกณตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูมาใชบริการ 

เชน  แกวน้ํา ชุดกาแฟตางๆ  

งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนวยงานตางๆ 

ที่ขอความรวมมือ งานตรวจสอบ แสดงรายการ

เกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ งานรักษา

ความสะอาด และรักษาความปลอดภัยของสถานที่

ราชการ 

ใหความรวมมือกั บหนวย งานการกุศลตางๆ ตามที่

เห็นสมควร ควบคุม ดูแลการรักษาความสะอาดของอาคาร

สถานที่ตางๆ ของทางราชการ รวมทั้งงานรักษาความ

ปลอดภัยของสถานที่โดยมีการจัดหารยามรักษาความ

ปลอดภัยมาดูแล 

งานตอนรับและบริการงานประเพณีตางๆ ตลอดจน

การตรวจงาน ตรวจเยี่ยม และทัศนศึกษาดูงาน 

- ใหการตอนรับหนวยงานตางๆ ที่มาศึกษาดูงานเทศบาล

นครอุบลราชธานี  

- ใหความรวมมือในการจัดงานประเพณีตางๆ ของทองถิ่น

เพื่อเปนการสงเสริมและอนุรักษไวซึ่งประเพณีตางๆ 

- ออกตรวจเยี่ยมประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ 

รวมกับคณะผูบริหาร เชน เกิดน้ําทวมบานเรือน ไฟไหม

บานเรือนประชาชน พรอมใหความชวยเหลือ 

งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  เหรียญ

จักรพรรดิมาลา  และผูทํ าคุณประ โยชนของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 

ดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  เหรียญ

จักรพรรดิมาลา และผูทําคุณประโยชนของนายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และ

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

งานออกคําสั่งไปราชการของนายกเทศมนตรี รอง

นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ดําเนินการงานดานคําสั่งไปราชการของนายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และ

เลขานุการนายกเทศมนตรี  

งานขอมีบัตรประจําตัวของนายกเทศมนตรี รอง

นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ดําเนินการขอมีบัตรประจําตัวของนายกเทศมนตรี รอง

นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ

นายกเทศมนตรี 

งานจัดทําคําสั่งละประกาศของเทศบาล และงาน

สนับสนุนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

จัดทําคําสั่งละประกาศของเทศบาล และงานสนับสนุน

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อใหมีบุคลากรดําเนินงานใหเกิด

ความเรียบรอย 

งานรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียน รับเรื่องราวรองทุกขรองเรียนของประชาชน และประสาน

หนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาเรื่องราวรองทุกข 
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งานเลขานุการและรัฐพิธี 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานแตงตั้งและการถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 

ดํ า เ นิ น ก า ร แ ต ง ตั้ ง แ ล ะ ก า ร ถ อ ด ถ อ น ร อ ง

นายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

งานเลขานุการนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี 

(ในสวนของขาราชการประจํา) 

ดําเนินการงานเลขานุการนายกเทศมนตรี และรอง

นายกเทศมนตรี (ในสวนของขาราชการประจํา) 

งานเลขานุการปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ดําเนินการงานเลขานุการปลัดเทศบาล และรอง

ปลัดเทศบาล 

งานเลขานุการประชุมตางๆ ในกิจการของเทศบาล 

(ประชุมหัวหนาสวนการบริหาร) 

ดําเนินการงานเลขานุการประชุมตางๆ ในกิจการ

ของเทศบาล (ประชุมหัวหนาสวนการบริหาร) การ

เตรียมการประชุม  การจดรายงานการประชุม 

สรุปผลการประชุม เปนประจําทุกเดือน 

การจัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญตางๆ  ดํา เนินการประสานการเข ารวมกิจกรรม การ

จัดเตรียมอุปกรณ เชน พานพุม เขารวมวันงานรัฐพิธี 

และวันสําคัญตางๆ ที่จังหวัดจัดขึ้น 

การจัดงานวันเทศบาล ดําเนินการประสาน วางแผน และเตรียมการจัดงาน

วันเทศบาล รวมทั้งจัดเก็บเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลง 

งานควบคุมวันลาของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 

และพนักงานจางของฝายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัด 

ควบคุมวันลาของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 

และพนักงานจางของฝายบริหารงานทั่วไป สํานัก

ปลัด เพื่อใหสามารถตรวจสอบได และนําขอมูลมา

ประกอบการพิจารณาความดีความชอบได 
 

งานควบคุมเทศพาณิชย 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานจัดตั้งเทศพาณิชย งานตรวจสอบ รายงาน ควบคุมและ

ดูแลกิจการเทศพาณิชย 

ดําเนินการจัดต้ังเทศพาณิชย งานตรวจสอบ รายงาน 

ควบคุมและดูแลกิจการเทศพาณิชย 

งานประสานงานเกี่ยวกับกิจการพาณิชยกับหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของ 

ดําเนินการประสานงานเกี่ยวกับกิจการพาณิชยกับ

หนวยงานอื่น 

งานวิเคราะหปรับปรุงเทศพาณิชย ดําเนินการศึกษาวิเคราะหปรับปรุงเทศพาณิชย 
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  งานการเงินและบัญชี 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานจัดทํารายจายประจําป ฝายบริหารงานทั่วไป สํานัก

ปลัดเทศบาล 

ดําเนินการจัดทํารายจายประจําปงบประมาณ 

2558 โดยมีการจัดทําปละ 1 ครั้ง 

งานควบคุมงบประมาณรายจายประจําป ฝายบริหารงานทั่วไป 

ฝายกิจการสภา ฝายบริหารงานบุคคล และฝายทะเบียน

ราษฎรและบัตรฯ 

ดํา เนินการงานควบคุมงบประมาณรายจาย

ประจําป ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายกิจการสภา 

ฝายบริหารงานบุคคล และฝายทะเบียนราษฎร

และบัตรฯ เพื่อใหมีงบประมาณที่เพียงพอในการ

ดําเนินงาน 

งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงินเดือน คาตอบแทน เงินประจํา

ตําแหนงของคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 

ดํ า เนิ น กา ร จั ด ทํ า ฎี ก า เ บิ ก จ า ย เ งิ น เดื อ น 

คาตอบแทน เงินประจําตําแหนงของคณะ

ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกเดือน 

งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงินเดือน คาตอบแทน เงินประจํา

ตํา แหน ง   และ เ งิน เพิ่ ม ต า งๆ  ของพนัก ง านเทศบาล 

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

ดํ า เนิ น กา ร จั ด ทํ า ฎี ก า เ บิ ก จ า ย เ งิ น เดื อ น 

คาตอบแทน เงินประจําตําแหนง  และเงินเพิ่ม

ตางๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางทุกเดือน 

งานจัดทําบัญชีรายละเอียดการรับและหักเงินเดือนของคณะ

ผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

ดําเนินการจัดทําบัญชีรายละเอียดการรับและหัก

เงินเดือนของคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา และพนักงานจางทุกเดือน 

งานจั ดทํ าฎีก าเบิ กจ าย เ งินสวั สดิก าร  คา เช าบาน ค า

รักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ

ลูกจางประจํา  

- จัดทําฎีกาเบิกจายเงินสวัสดิการคาเชาบานของ

พนักงานเทศบาลและลูกจางประจําทุกเดือน 

- จั ด ทํ าฎี ก า เบิ กจ า ย เ งิ นส วั สดิ ก า รค า

รักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตรของพนักงาน

เทศบาลและลูกจางประจําตามที่มี ผู จัดส ง

ใบเสร็จรับเงิน 

งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงินหมวดคาใชสอย คาวัสดุ หมวดคา

สาธารณูปโภค หมวดเงินอุดหนุนและเงินงบกลาง 

จัดทําฎีกาเบิกจายเงินหมวดคาใชสอย คาวัสดุ 

หมวดคาสาธารณูปโภค หมวดเงินอุดหนุนและ

เงินงบกลางไดถูกตอง ครบถวน 

งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงินเดือน เงินเพิ่มตางๆ และสวัสดิการ

ของบุคลากรถายโอน 

จัดทําฎีกาเบิกจายเงินเดือน เงินเพิ่มตางๆ และ

สวัสดิการของบุคลากรถายโอน 

งานจัดทําบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปภายใน

สํานักปลัด 

จัดทําบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป

ภายในสํานักปลัด 

งานจัดทําแผนการใชจายเงินรายไตรมาส ดําเนินการจัดทําแผนการใชจายเงินรายไตรมาส 

งานจัดทําแผนพัฒนาสามป พรอมรายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนา 

ดํา เนินการจั ดทํ าแผนพัฒนาสามป  พ รอม

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาใหกับ 

กองวิชาการและแผนงาน 
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งานจัดทําบันทึกจัดซื้อ จัดจาง มีการดําเนินการบันทึกการจัดซื้อ จัดจางทุก

เดือน 

งานจัดทําหนังสือรับรองเงินเดือน จัดทําหนังสือรับรองเงินเดือนตามผูรองขอ 
 

        ฝายบริหารงานบุคคล 
        งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ การสอบ การ

บรรจุ แตงตั้ง การเลื่อนตําแหนง และการประเมินบุคคลและ

ผลงานของพนักงานเทศบาล 

ดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ การสอบ 

การบรรจุ แตงตั้ง การเลื่อนตําแหนง และการ

ประเมินบุคคลและผลงานของพนักงานเทศบาล 

เพื่อใหมีบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

งานการโอน การยาย การออกจากราชการของพนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

ดําเนินการดานการโอนการยาย การออกจาก

ราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางเพื่อใหขอมูลเปนปจจุบันประจํา 

งานพิจารณาเลื่ อนขั้ นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล การใหบําเหน็จ

ความชอบเปนกรณีพิเศษ 

ดํา เนินการพิจา รณา เลื่ อนขั้ น เงิ น เดื อนของ

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

ของเทศบาลปละ 2 ครั้ง เพื่อใหเกิดความยุติธรรม

แกบุ คล ากร  แ ละ เป นขวัญกํ าลั ง ใ จ ในกา ร

ปฏิบัติงาน 

งานการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) 

ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการ

ปฏิบัติราชการเพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น

เปนกรณีพิเศษ (โบนัส) ทุกป 
 

งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานวางแผนควบคุมรับผิดชอบเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของ

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ

เทศบาล 

- ดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของ

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงาน

จางของเทศบาล เชน การปรับวุฒิการศึกษา การ

ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ พรอมบันทึกขอมูล

ใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ  

งานควบคุมการเกษียณอายุ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณของ

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ

เทศบาล 

- ดําเนินการตรวจสอบการเกษียณอายุของ

บุคลากรเทศบาลในแตละป  

- ต รวจ สอบ บุ คล าก รผู ที่ ส มค วร ไ ด รั บ

เครื่องราชอิสริยาภรณในแตละป  

งานออกหนังสือสําคัญและหนังสือรับรองเพื่อสิทธิตางๆ ดําเนินการออกหนังสือสําคัญและหนังสือรับรอง

เพื่อสิทธิ เชน หนังสือเพื่อรับรองการใชสิทธิ

รักษาพยาบาล 

งานการจัดทําและประมวลผลขอมูลประวัติพนักงานเทศบาล ดําเนินการจัดเก็บขอมูลประวัติพนักงานเทศบาล 
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ลูกจางประจํา  และพนักงานจางของเทศบาลดวยระบบ

สารสนเทศ 

ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลดวย

การใชระบบสารสนเทศ 

งานโปรแกรมระบบบําเหน็จขาราชการสวนทองถิ่น ดูแลและดําเนินการคํานวณการรับบําเหน็จของ

บุคลากรเทศบาลที่จะเกษียณอายุราชการ  

งานการเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับพนักงานเทศบาล และ

ลูกจางประจํา 

ตรวจสอบการแกไขเปลี่ยนแปลงประวัติกรณีที่

บุ ค ล า ก ร มี ก า ร เ ป ลี่ ย นตํ า แ ห น ง  มี ก า ร

เปลี่ยนแปลงวุฒิการศึกษา การเปลี่ยนสายงาน

ตางๆ  

งานวางแผนและฝกอบรม 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานวางแผนและควบคุมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี  

- ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร โดยการ

จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ 

- การจัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร

ประจําป 

- การวางแผนการจัดการความรูของเทศบาล 

- การใหทุนการศึกษา 

ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรเทศบาลเกิดศักยภาพสูงสุด

ในการปฏิบัติหนาที่  

งานจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ของพนักงานเทศบาล และ

ลูกจางประจํา 

ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ของ

พนักงานเทศบาล และลูกจางประจําทุกป เพื่อให

มีบุคลากรปฏิบัติงาน 

งานจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ป ของพนักงานจาง ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ป ของ

พนักงานจางเพื่อใหมีบุคลากรปฏิบัติงานอยาง

ตอเน่ือง 

การกําหนดตําแหนงและอัตราตําแหนง ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง

แล ะ อั ต ร าตํ า แห น ง เพื่ อ ให เ หม า ะส ม กั บ

ภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ 

งานการจัดโครงการฝกอบรมเผยแพรความรูใหแกบุคลากร

เทศบาล 

ดําเนินโครงการฝกอบรมใหความรูแกบุคลากร

ของเทศบาล รวมทั้งการจัดสงบุคลากรเขารับ

การฝกอบรม เพื่อใหเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน 

และเพิ่มพูนความรูและประสบการณตางๆ  
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ฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 
งานทะเบียนราษฎร 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานที่มีลักษณะบริการประชาชน ดานเอกสาร หลักฐานตางๆ 

ทางทะเบียนราษฎรที่มีความเกี่ยวพันกับชีวิตประจําวันของ

ประชาชน 

- การแจงการเกิด บริการรับแจงเกิดทุกวันทํา

การ 

- การแจงการตาย บริการรับแจงการตายทุกวัน 

- การแจงยายที่อยู บริการรับแจงวันทําการ 

- การเปลี่ยนแปลงรายการ เชน การเปลี่ยนชื่อ 

นามสกุล  

- การแจงเกี่ยวกับบานและทะเบียนบาน การให

รายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับการขอออกเลขที่บาน  

งานบัตรประจําตัวประชาชน 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

จัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหแกประชาชน  ใหบริการทําบัตรประชาชนเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี และประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ

ทุกวันทําการ 

ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการทําบัตรประจําตัวประชาชน  ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตางๆ ใน

การประกอบการขอทําบัตรประชาชน 
 

งานสอบสวนการทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

การสอบสวนการแจงเกิดเกินกําหนด  

การแจงตายเกินกําหนด  

ดําเนินการสอบสวนการแจงเกิดเกินกําหนด  

การแจงตายเกินกําหนด เพื่อหาสาเหตุของการ

แจงล าชา  และใหขอมูลที่ เปนประโยชนกับ

ประชาชน 

สอบสวนการขอเพิ่ม การจําหนาย และแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อ

และรายการบุคคลในทะเบียนบาน  

ดําเนินการสอบสวนการขอเพิ่ม การจําหนาย 

และแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อและรายการบุคคลใน

ทะเบียนบาน เพื่อใหเกิดความถูกตองของขอมูล

ทะเบียนบาน 
 

  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ ดําเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานที่

ราชการ 

งานปองกันและระงับอัคคีภัย ใหบริก ารระงั บอัคคีภัย ใหกั บชุมชนในเขต

เทศบาล และดํา เนินการหาแนวทางในการ

ปองกันไมใหเกิดอัคคีภัยในชุมชน  
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งานศึกษาวิเคราะหและพิจารณา ทําความเห็น สรุป รายงาน 

เสนอแนะ รวมทั้งดําเนินการดานกฎหมายและระเบียบ

เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณ

ภัยอื่น 

ศึกษาวิเคราะหและพิจารณา ทําความเห็น สรุป 

รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ งดํา เนินการดาน

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและ

ระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เชน 

อุทกภัย วาตภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น  

งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอํานวยความ

สะดวกในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ดําเนินการตรวจสอบ ควบคุม และดูแลอุปกรณ

ตางๆ ใหมีการพรอมใชงานไดตลอดเวลา และมี

ประสิทธิภาพ เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น 

งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย  เพื่อใหการปฏิบัติงานมีขั้นตอนปฏิบัติ

ที่ถูกตองและเปนระบบ 

งานฝกซอมและดําเนินการตามแผน ดําเนินการฝกซอมการปองกันและบรรเทาสา

ธ า ร ณ ภั ย อ ย า ง ส ม่ํ า เ ส ม อ  เ พื่ อ เ ป น ก า ร

เตรียมพรอมเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น 

งานฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมฝกอบรมและใหความรูแกอาสาสมัคร

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกับหนวยงาน

ราช กา รแ ละ เอ กช นใ นเ ขต เท ศบ าล นคร

อุบลราชธานี เช น โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค หางสรรพสินคาตาง ฯลฯ 
 

ฝายเทศกิจ 
งานตรวจและบังคับการ 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

การจัดระเบียบหาบเรแผงลอย การสุขาภิบาลอาหารริมบาท

วิถี 

 

ดําเนินการจัดระเบียบพอคา แมคาที่หาบเรแผง

ลอยใหมีการจัดการที่ถูกหลักสุขาภิบาล และมี

ระเบียบเรียบรอยไมขวางการจราจร  

การควบคุมการติดตั้ง ตาก วาง แขวนสิ่งตางๆ ในที่สาธารณะ 

 

ดําเนินการจัดระเบียบ ดูแล ควบคุม การติดตั้ง 

ตาก วาง แขวนสิ่งตางๆ ในสถานที่สาธารณะ ให

มีความเปนระเบียบ เหมาะสม 

การควบคุมการทิ้งซากยานยนตในที่สาธารณะ ดูแลและควบคุมการทิ้งซากยานยนตใหถูกตอง 

และไมทิ้งในที่สาธารณะ  

การควบคุมการปดปายโฆษณาและการใชเครื่องขยายเสียงโดย

ไมไดรับอนุญาต 

ดูแลและควบคุมการติดปายประชาสัมพันธใน

สถานที่ตางๆ ใหถูกตอง และดูแลการใชเครื่อง

ขยายเสียงที่ไมกอใหเกิดความรําคาญตอบุคคล

อื่น 

การควบคุมการขูด ขีด เขียน กะเทาะ พนสีบนกําแพง ถนน 

ตนไม 

ดูแลควบคุมไมใหมีการขูดขีด เขียน กะเทาะพนสี

บนกําแพง ถนน ตนไมที่กอใหเกิดความเสียหาย 
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งานกิจการพิเศษ 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

การตรวจตราควบคุมบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายที่อยูใน

อํานาจหนาที่ 

ดําเนินการตรวจตราควบคุมบังคับการใหเปนไป

ตามกฎหมายที่อยูในอํานาจหนาที่ ไดแก 

- ก า ร ต ร ว จ ต ร า แ ล ะ จั บ กุ ม ร ถ ย น ต 

รถจักรยานยนตที่มีการใชการจราจรที่ไมถูกตอง 

และรถยนตที่ไมมีการชําระภาษี ไมมีการคาดเข็ม

ขัด และไมสวมใสหมวกกันน็อคหรือที่ไมถูกตอง

ตามกฎหมาย ระเบียบการจราจร 

- รถบรรทุกที่มิไดจัดสิ่งปองกันวัสดุที่บรรทุกตก

หลนหือรั่วไหล ปลิว ฟุงกระจายบนถนน มีการ

ตักเตือน ปรับ  

การตรวจ ควบคุมการกอเหตุเดือดรอนรําคาญ ควบคุม ดูแลการกอเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน 

สงเสียงดังรบกวนคนอ่ืน 

การใหความชวยเหลือและบริการประชาชนในกรณีเกิดเหตุสา

ธารณภัยตางๆ 

บริการใหความชวยเหลือประชาชนในกรณีเกิด

เหตุสาธารณภัย เชน น้ําทวม ไฟไหม ทั้งขณะ

เกิ ด เหตุ แ ละหลั ง เ กิ ด เหตุ  เพื่ อช ว ย เหลื อ

ประชาชนใหปลอดภัยจากอันตรายตางๆ 

การอํานวยความสะดวกดานการจราจร บริการและใหความชวยเหลือดานการจราจร

รวมกับตํารวจ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก

ประชาชน เด็กนักเรียน  

การใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว บริการและใหความชวยเหลือนักทองเที่ยวให

ไดรับความสะดวก 
  

ฝายสงเสริมการทองเที่ยว 
 งานพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานสงเสริมและเผยแพรการทองเที่ยวภายในประเทศของ

เทศบาล 

ดําเนินการสงเสริมและเผยแพรการทองเที่ยว

ภายในประเทศ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยวตางๆ  วัฒนธรรมการทองเที่ยว

ในทองถิ่น 

งานตอนรับ แนะนํา อํานวยความสะดวกและบริการนําเที่ยว ใหบริการตอนรับ แนะนํา อํานวยความสะดวก

ตางๆ ดานการทองเที่ยว บริการนําเที่ยว 
 

งานสนับสนุนกิจการทองเที่ยว 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานสงเสริมและเผยแพรการทองเที่ยวภายในประเทศของ

เทศบาล 

ดําเนินการสงเสริมและเผยแพรการทองเที่ยว

ภายในประเทศ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
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แหลงทองเที่ยวตางๆ  วัฒนธรรมการทองเที่ยว

ในทองถิ่น 

งานประชาสัมพันธ ใหคําแนะนําเผยแพรความรูเกี่ยวกับแหลง

ทองเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล 

ดําเนินการประชาสัมพันธ ใหคําแนะนําเผยแพร

ความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัด

และเทศบาลใหกับนักทองเที่ยวและผูสนใจทราบ 

 
รายงานผลการปฏบิตัิราชการประจําป 

สํานักการคลัง 
ฝายพัสดุและทรัพยสิน 

งานพัสดุและงานทรัพยสิน 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานการซื้อและการจาง จัดซื้อทั้งหมด   1,912   รายการ 

จัดจาง   1,540   รายการ 

งานซอมและบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑและบํารุงรักษาตางๆ  840  

รายการ  

งานการจัดทําทะเบียนพัสดุ จัดทําทะเบียนพัสดุ   635  รายการ 

งานการตรวจสอบรายการรับจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ ตรวจสอบรายการรับจายพัสดุและเก็บ        

รักษาพัสดุ  520  รายการ 

งานการจําหนายพัสดุ จําหนายพัสดุ     2  ครั้ง 
 

2  ฝายการเงินและบัญชี 
  ผลการดําเนินงาน  ฝายการเงินและบัญชี มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของงานการเงิน
และบัญชี งานเกี่ยวกับการเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงิน การเบิกจายเงินทุกประเภท ซึ่ง
เปนภาระงานที่ตองปฏิบัติทุกวัน เพื่อใหมีความถูกตองแมนยํา เปนปจจุบันตลอดเวลา โดยมี 

3.  ฝายสถิติการคลัง 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานจัดทําสถิติรายรับ รายจายจริง    ประจําปงบประมาณ มีการจัดทําสถิติรายรับ รายจายจริง

ประจําปงบประมาณ และมีการรายงาน

จังหวัดภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน 

การจัดทํางบประมาณรายรับ รายจายประจําปงบประมาณ มีจัดทํางบประมาณรายรับ รายจาย

ประจําปงบประมาณ 2558 โดยมีการ

จัดทําปละ 1 ครั้ง 

งานจัดทําสถิติการรับ รายจายประจําปงบประมาณ มีการจัดทําสถิติการรับ รายจายประจําป

งบประมาณ 2558 เปนประจําทุกเดือน 

งานจัดทําสถิติเกี่ยวกับรายรับรายรับและรายจายเงินสะสม เงิน

อุดหนุน งบเฉพาะการ     

มีการจัดทําสถิติเกี่ยวกับรายรับรายรับและ

รายจายเงินสะสม เงินอุดหนุน งบเฉพาะ

การ  โดยมีการจัดทําปละ 1 ครั้ง 
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งานจัดทําสถิติการคลังประจําป และการใหบริการขอมูลทางดาน

สถิติการคลัง 

มีการจัดทําสถิติการคลังประจําป โดยมีการ

จัดเก็บเปนรายเดือนและการใหบริการ

ขอมูลทางดานสถิติการคลังเมื่อมีการรองขอ 

งานบันทึกขอมูล รวบรวมสถิติ มีการบันทึกขอมูล รวบรวมสถิติทุกเดือน 

งานการโอนเงินงบประมาณ เงินยืมทดรองจาย การจัดซื้อจัดจาง  

เงินมัดจําประกันของ เงินประกันสัญญา 

มีการโอนเงินงบประมาณ เงินยืมทดรอง

จาย การจัดซื้อจัดจาง  เงินมัดจําประกัน

ของ เงินประกันสัญญาทุกเดือน 

งานจัดทํารายงานสถานะการคลัง มีการจัดทํารายงานสถานการณการคลังทุก

วัน เพื่อใหขอมูลเปนปจจุบัน 
 

4. สวนพัฒนารายได 

 4.1 งานแผนที่ภาษี 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานคัดลอกขอมูลที่ดิน คัดลอกขอมูลที่ดิน 12  ครั้ง(เดือนละครั้ง 

งานปรับขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีการปรับขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือน         

395  ครั้ง 

งานปรับขอมูลแผนที่ภาษีบํารุงทองที่ มีการปรับขอมูลแผนที่ภาษีบํารุงทองที่   

152   ครั้ง 

งานตรวจสอบขอมูลภาคสนาม มีการตรวจสอบขอมูลภาคสนาม     

10,000 ครั้ง 

งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน มีการตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน    

250  ครั้ง 

การจัดทํารายงานเสนองานทะเบียนทรัพยสิน และงานบริการ

ขอมูล 

มีการจัดทํารายงานเสนองานทะเบียน

ทรัพยสิน  12    ครั้ง (ประจําเดือน) 

มีการบริกาขอมูล  -   ครั้ง 

งานจัดเก็บและบํารุงรักษาแผนที่ภาษี มีการจัดเก็บและบํารุงรักษาแผนที่ภาษี   

250   ครั้ง 
 

4.2 งานทะเบียนทรัพยสิน 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานปรับปรุงขอมูลในทะเบียนทรัพยสินและเอกสารที่เกี่ยวของ  มีการปรับปรุงขอมูลในทะเบียนทรัพยสินและ

เอกสารที่เกี่ยวของ  42   รายการ 

งานสํารวจและตรวจสอบภาคสนาม มีการสํารวจและตรวจสอบภาคสนาม   ครั้ง 

งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจาของทรัพยสิน

และรหัสชื่อผูชําระภาษี 

ดําเนินการตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน 

รหัสชื่อเจาของทรัพยสินและรหัสชื่อผูชําระภาษี     

88   รายการ 
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งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพยสินและเอกสารขอมูล

ตางๆ  

ดําเนินการจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียน

ทรัพยสินและเอกสารขอมูลตางๆ       

งานจัดทํารายงานประจําเดือน ดําเนินการจัดทํารายงานประจําเดือนทุกเดือน 
 

4.3 งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ใหบริการขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    

80    รายการ 

งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีบํารุงทองที่ ใหบริการขอมูลแผนที่ภาษีบํารุงทองที่          

80  รายการ 

งานบริการตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน ใหบริการตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน  

250   แปลง 

งานบริการขอมูลทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4-5) ใหบริการขอมูลทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4-5)   

480     รายการ 

งานบริการขอมูลทรัพยสินดวยระบบคอมพิวเตอร ใหบริการขอมูลทรัพยสินดวยระบบ

คอมพิวเตอร    620  รายการ 

งานจัดทํารายงานประจําเดือน  12  ฉบับ 

งานจัดทํารายงวด  4  เดือน  3  ฉบับ 

- 

งานศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

ของทองถิ่น 

ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสินของทองถิ่น     จํานวน  4   

ครั้ง 
 

5. ฝายพัฒนารายได 

5.1 งานพัฒนารายได 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานศึกษาวิเคราะห วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บ

ภาษีอากร คาธรรมเนียม และการจัดหารายไดอื่นๆ ของเทศบาล 

ดําเนินการศึกษาวิเคราะห วิจัยและเสนอแนะ

เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร 

คาธรรมเนียม และการจัดหารายไดอื่นๆ ของ

เทศบาล 

งานวางแผนการจัดเก็บรายได และการแกไขปญหาอุปสรรคใน

การจัดเก็บรายได 

ดําเนินการวางแผนการจัดเก็บรายได และการ

แกไขปญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได 

งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายไดของเทศบาล ดําเนินการวางแผนและจัดทําโครงการเกี่ยวกับ

การจัดหารายไดของเทศบาล 

งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินและการกําหนดคา

รายปของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่และรายไดอื่น 

มีการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมิน

และการกําหนดคารายปของภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่และรายไดอื่น 

งานประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีอากร ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีอากรให
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ประชาชนทราบ  โดยการจัดทํา 

- ปายประชาสัมพันธ         
- เอกสารแผนพับ 

 

5.2 งานเรงรัดรายได 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานจัดทําหนังสือแจงใหผูอยูในเกณฑเสียภาษีทราบลวงหนา จัดทําหนังสือแจงใหผูอยูในเกณฑเสียภาษี

ทราบลวงหนา  9,635   ราย 

งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อของผูไมยื่นแบบแสดง

รายการทรัพยสินหรือคํารองภายในกําหนดและรายชื่อผูไมชําระ

ภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอื่นๆ ภายในกําหนดของแตละป 

ตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อของผูไมยื่น

แบบแสดงรายการทรัพยสินหรือคํารองภายใน

กําหนดและรายชื่อผูไมชําระภาษี คาธรรมเนียม

และรายไดอื่นๆ ภายในกําหนดของแตละป   

392   ราย 

งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษี กรณีไมยื่นแบบแสดง

รายการทรัพยสินภายในกําหนด 

จัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษี กรณีไมยื่น

แบบแสดงรายการทรัพยสินภายในกําหนด   

1,162 ราย 

งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษี กรณีไมมาชําระภาษี 

คาธรรมเนียมและรายไดอื่นภายในกําหนด 

จัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษี กรณีไมมา

ชําระภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอื่นภายใน

กําหนด   259   ราย 

งานประสานงานกับฝายนิติการเพื่อดําเนินคดีแกผูไมปฏิบัติตาม

กฎหมายภาษีทองถิ่น (ไมยื่นแบบฯ และไมชําระภาษี) โดยเสนอให

ผูบังคับบัญชาสั่งการ  

ประสานงานกับฝายนิติการเพื่อดําเนินคดีแกผู

ไมปฏิบัติตามกฎหมายภาษีทองถิ่น(ไมยื่นแบบฯ 

และไมชําระภาษี) โดยเสนอใหผูบังคับบัญชาสั่ง

การ   1,662    ราย 

งานเกี่ยวกับการดําเนินการยึดอายัด และการขายทอดตลาด

ทรัพยสิน 

ดําเนินการยึดอายัด และการขายทอดตลาด

ทรัพยสิน  20    ราย 
 

5.3 งานจัดเก็บรายได 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานจัดทําประกาศใหมายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อชําระ

ภาษี 

จัดทําประกาศใหมายื่นแบบแสดงรายการ

ทรัพยสินเพื่อชําระภาษีใหประชาชนทราบ 

งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีใน

ปงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผูชําระภาษี 

ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสีย

ภาษีในปงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู

ชําระภาษี   11,386     ราย 

งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสิน หรือแบบคํา

รองของผูเสียภาษีคาธรรมเนียมและรายไดอื่นๆ 

ดําเนินการรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการ

ทรัพยสิน หรือแบบคํารองของผูเสียภาษี

คาธรรมเนียมและรายไดอื่นๆ  8,681  ราย 
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งานพิจารณาการประเมินและกําหนดภาษี คาธรรมเนียมใน

เบื้องตนเพื่อนําเสนอพนักงานเจาหนาที่ 

พิจารณาการประเมินและกําหนดภาษี 

คาธรรมเนียมในเบื้องตนเพื่อนําเสนอพนักงาน

เจาหนาที่   8,681    ราย 

งานแจงผลการประเมินคาภาษีแกผูเสียภาษี แจงผลการประเมินคาภาษีแกผูเสียภาษี               

8,681   ราย 

งานจัดเก็บและรับชําระเงินรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม

และรายไดอื่น 

จัดเก็บและรับชําระเงินรายไดจากภาษีอากร 

คาธรรมเนียมและรายไดอื่น 11,095  ราย 

งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่

และภาษีปายในทะเบียน เงินผลประโยชน และทะเบียนคุมผูชําระ

ภาษีของผูเสียภาษีแตละรายเปนประจําทุกวัน 

ดําเนินการลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่และภาษีปายในทะเบียน 

เงินผลประโยชน และทะเบียนคุมผูชําระภาษี

ของผูเสียภาษีแตละรายเปนประจําทุกวัน 

งานดําเนินงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณภาษี ดําเนินงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับการพิจารณา

อุทธรณภาษี 

งานเก็บรักษา และการนําสงเงินประจําวัน ดําเนินการเก็บรักษา และการนําสงเงิน

ประจําวัน 

งานเก็บรักษาและเบิกจายแบบพิมพตางๆ  ดําเนินการเก็บรักษาและเบิกจายแบบพิมพ

ตางๆ ทุกวัน 

งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี คาธรรมเนียมและ

รายไดอื่น 

จัดเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี 

คาธรรมเนียมและรายไดอื่นทุกวัน 
 

5.4 งานจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานสัญญาเชาทรัพยสินและการไดมาซึ่งสิทธิอื่นใดของเทศบาล ดําเนินการทําสัญญาเชาทรัพยสินและการไดมา

ซึ่งสิทธิอื่นใดของเทศบาล   8    รายการ 

งานแตงตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจัดหา

ประโยชนจากทรัพยสินเพื่อกับดูแล 

งานจัดทําประกาศเกี่ยวกับการจัดใหเชาทรัพยสิน ดําเนินการจัดทําประกาศเกี่ยวกับการจัดใหเชา

ทรัพยสิน   8  รายการ 

งานเก็บรักษาเอกสารสัญญาเชาทรัพยสิน จัดเก็บรักษาเอกสารสัญญาเชาทรัพยสิน   8  

รายการ 

งานประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการจัดหา

ประโยชนจากทรัพยสิน 

ดําเนินการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่

เกี่ยวของเพื่อการจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน   

2     หนวยงาน 

การติดตอประสานงานเพื่อขอรับเงินจัดสรรจากรัฐบาลหรือ

หนวยงานอื่น 

ดําเนินการการติดตอประสานงานเพื่อขอรับเงิน

จัดสรรจากรัฐบาลหรือหนวยงานอ่ืน     4  

รายการ 
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การจัดทําฎีกาเพื่อขอรับเงินภาษี เงินอุดหนุน ที่ไดรับการจัดสรร ดําเนินการจัดทําฎีกาเพื่อขอรับเงินภาษี เงิน

อุดหนุน ที่ไดรับการจัดสรร   0  รายการ 
 

5.5 งานพัฒนากิจการพาณิชย 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานศึกษา วางแผน และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกิจการพาณิชย

ของเทศบาล 

ดําเนินการศึกษา วางแผน และเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงกิจการพาณิชย 

งานโครงการพัฒนากิจการพาณิชยของเทศบาล ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนากิจการพาณิชย

ของเทศบาล 

งานพิจารณาปรับปรุงทรัพยสินของเทศบาลเพื่อกิจการพาณิชย ดําเนินการพิจารณาปรับปรุงทรัพยสินของ

เทศบาลเพื่อกิจการพาณิชย    0   รายการ 

งานเกี่ยวกับการเบิกจายใบเสร็จรับเงินหรือสิ่งแทนตัวเงิน ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจายใบเสร็จรับเงิน

หรือสิ่งแทนตัวเงิน   1,872  รายการ 

งานเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินหรือสิ่งแทนตัวเงิน จัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินหรือสิ่งแทนตัวเงิน

ทุกวัน    

งานจัดทําใบสําคัญสรุปใบนําสงเงินรายไดประจําวัน ดําเนินการจัดทําใบสําคัญสรุปใบนําสงเงิน

รายไดประจําวันทุกวัน 

งานรับเงินรายไดเพื่อนําฝากธนาคารประจําวัน ดําเนินการรับเงินรายไดเพื่อนําฝากธนาคาร

ประจําวันทุกวัน 

งานจัดทําเอกสารหลักฐานการนําเงินฝากธนาคารประจําวัน ดําเนินการจัดทําเอกสารหลักฐานการนําเงิน

ฝากธนาคารประจําวันทุกวัน 

งานประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนากิจการ

พาณิชย 

ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ

พัฒนากิจการพาณิชย  2  หนวยงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป  
สํานักการชาง 

 สํานักการชาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ  ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม  การ
จัดเก็บและการทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบขอมูลการกอสราง  งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุงการควบคุมการกอสรางและการซอม
บํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล   การ
ควบคุม   การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจายวัสดุ  
อุปกรณ อะไหล นํ้ามันเชื้อเพลิง  การจัดการสิ่งแวดลอมดานวัสดุที่ใชแลว (ขยะ)  การจัดการคุณภาพน้ํา  การควบคุม
ออกแบบและกอสรางอาคารโรงงานที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  การควบคุมดูแล  รักษาตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสีย  
และมลพิษในดานอื่น ๆ  รวมทั้งการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย   
 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
  งานธุรการ 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานควบคุม  ตรวจสอบ  บังคับบัญชา  พนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของงานธุรการ  สํานักการชาง 

ดํา เนินการควบคุม   ตรวจสอบ  บั งคับบัญชา  

พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

ของงานธุรการ  สํานักการชาง เพื่อใหปฏิบัติงานใน

หนาที่ที่ ไดรับ เปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ เพราะสํานักการชางตองใหการบริการ

ชุมชนตางๆ ที่ ไดรับผลกระทบและไดรับความ

เดือดรอน  

งานสารบรรณของสํานัก ดําเนินงานสารบรรณของสํานักการชาง มีการรับ- สง

เอกสาร การคัดแยกเอกสารตางๆพรอมจัดส ง

เอกสารใหกับผูที่เกี่ยวของ  

- รับเอกสารภายนอก   2,545   ฉบับ 

- สงเอกสารใหหนวยงานภายนอก  1,152  ฉบับ 

- คัดแยกเอกสาร   -     ฉบับ 

งานดูแลรักษาจัดเตรียม ประสานงานและใหบริการเรื่อง

สถานที่ติดตอและอํานวยความสะดวกตางๆ 

 

ดําเนินการดูแลสถานที่ตางๆ ดูแลรักษาหองประชุมา 

ใหบริการการใชหองประชุม รวมทั้งวัสดุ อุปกณ

ตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูมาใช  

งานรักษาความสะอาด  ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
 

ควบคุม  ดูแลการรักษาความสะอาดของอาคาร

สถานที่ตางๆ ของทางราชการ รวมทั้งงานรักษา

ความปลอดภัยของสถานที่โดยมีการจัดเวรยามรักษา

ความปลอดภัยมาดูแล 

งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  เหรียญจักรพรรดิ

มาลา หรือผูทําคุณประโยชน 

 

 

ดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  

เหรียญจักรพรรดิมาลา และผูทําคุณประโยชนใหกับ

หนวยงาน 
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งานจัดทําคําสั่งและประกาศ จัดทําคําสั่ งละประกาศของหนวยงาน เพื่อใหมี

บุคลากรดําเนินงานใหเกิดความเรียบรอย 

- จัดทําคําสั่ง   63    เรื่อง 

- จัดทําประกาศ     -     เรื่อง 

งานสวัสดิการตางๆ  ตรวจสอบ ดูแลสวัสดิการตางๆ ของบุคลากร เชน 

การรักษาพยาบาล การเลาเรียนของบุตร คาเชาบาน 

และอื่นๆ  

งานประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกแกประชาชน ดําเนินการประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวก

แกป ระชาชนในการจั ดกิ จกรรมต า งๆ ทํ า ให

ประชาชนไดรับบริการที่ดีและใหความรวมมือกับการ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ ของทางเทศบาล 

งานจัดวางระบบควบคุมภายในในการสํานักการชาง เพื่อเปนการปองกันในเรื่องความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะ

เกิดขึ้นในการดําเนินงานตามแผนงานที่สํานักการชาง

ไดวางไว ไดมีการวางระบบการควบคุมภายใน และ

ติดตามการดําเนินการเปนไดอยางมีระบบ 

งานกิจกรรม 5 ส ดําเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อใหหนวยงานจัดเก็บเอกสาร 

ทําความสะอาดจุดตางๆ ใหดูเปนระเบียบเรียบรอย

ทุกป 

งานขอมูลขาวสารทั่วไป ดําเนินการประกาศ ปดประกาศขาวสารตางๆ ที่เปน

ประโยชนตอบุคลากร และมีการแจง เ วียนให

บุคลากรในหนวยงานทราบถึงแนวทางปฏิบัติ และ

ดําเนินการไดอยางถูกตอง ครบถวน 

งานรับเรื่องราวรองทุกข 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานรับเรื่องราวรองทุกข และรองเรียน ดําเนินงานการรับเรื่องราวรองทุกข และรองเรียนของ
ประชาชนในเขตเทศบาล ที่ไดรับผลกระทบหรือ
เดือดรอน เชน แจงไฟฟาดับบริเวณตางๆ น้ําทวมขัง  
ตนไมหักทับถนนไมสามารถสัญจรไปมาได และ
รวบรวมปญหาตางๆ  เพื่ อแยกใหหนวย งานที่
รับผิดชอบไปดําเนินแกไข ช วยเหลือประชาชน 
จํานวน 106 ชุมชน 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารองของประชาชนประจํา
สัปดาหและประจําเดือน ของสํานักการชาง 

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารองของ
ประชาชนประจําสัปดาหทุกสัปดาหและประจําเดือน
ทุกเดือน ของสํานักการชาง 

งานอํานวยความสะดวก  บริการประชาชนและหนวยงานตางๆ ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชน และ
หนวยงานตางๆ ที่มาติดตอราชการไดเปนอยางดี 

งานติดตามผลการดําเนินการปฏิบัติตามคํารองของประชาชน
ประจําสัปดาห และประจําเดือน ของสํานักการชาง 

ติดตามติดตามผลการดําเนินการปฏิบัติตามคํารอง
ของประชาชนประจําสัปดาห และประจําเดือน 
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ฝายบริหารงานทั่วไป 

งานจัดซื้อจัดจางโครงการกอสราง 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานจัดซื้อ – จัดจางของสวนควบคุมการกอสรางอาคารและผัง
เมือง 

ดํา เนินการจัดซื้อ – จัดจางของสวนควบคุมการ

กอสรางอาคารและผังเมืองเปนไปตามระเบียบพัสดุ 

และใหมีวัสดุ อุปกรณที่เพียงพอตอการดําเนินงาน

ตามแผน 

งานจัดทําทะเบียนพัสดุ – ครุภัณฑประจําป ของสวนควบคุม
การกอสรางอาคารและผังเมือง 
 

ดําเนินการจัดทําทะเบียนพัสดุ และครุภัณฑประจําป 

เพื่อรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป 

งานควบคุมการเบิก – จายวัสดุสํานักงาน  สวนควบคุมการ
กอสรางอาคารและผังเมือง 
 

- จัดทําทะเบียนคุมใบเบิก – ใบสงคืนพัสดุ 
- เบิกจายวัสดุ – ครุภัณฑ  
- ตรวจสอบยอดคงเหลือในทะเบียนคุมวัสดุและ 
   ครุภัณฑ   
 - จัดเก็บหลักฐานดานคลังวัสดุ 
- กํากับดูแลครุภัณฑตางๆ ใหสามารถใชงานได
ตลอดเวลา 
- จัดทําประวัติการซอมครุภัณฑตางๆ ใหเปนปจจุบัน 

 

 ฝายแผนงานและงบประมาณ 
  งานแผนงานและงบประมาณ 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานประสานโครงการกอสรางกับสวนควบคุมการกอสราง
อาคารและผังเมือง 

 

ดําเนินการประสานโครงการกอสรางกับสวนควบคุม

การกอสรางอาคารและผังเมือง เพื่อใหมีความเขาใจ

ถู ก ต อ ง ต รง กั นใ น เ รื่ อ ง ขอ ง กา ร จั ด ทํ าคํ า ข อ

งบประมาณตางๆ กอใหเกิดการดําเนินงานเปนไป

ดวยความเรียบรอย 

การจัดทําแผนพัฒนาในสวนของสํานักการชาง จัดทําแผนแผนพัฒนาในสวนของสํานักการชาง ซึ่ง
ประกอบดวย การจัดทําแผนประจําป แผนสามป 

การจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
 

ดําเนินการประสานความรวมมือกับงานจําทํา
งบประมาณ ฝายแผนงานและงบประมาณ กอง
วิชาการในการจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 

งานประสานโครงการเงินอุดหนุนตางๆ  ดําเนินการประสานหนวยงานที่ใหเงินอุดหนุนในการ
ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เพื่อนํางบประมาณที่ไดรับอุดหนุน 
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งานการเงินและบัญชี 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานจัดทําฎีกาเบิกจายเกี่ยวกับงานพัสดุ ดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจายเกี่ยวกับงานพัสดุของ

สํานัก 

งานพัสดุตางๆ  มีการดํา เนินการบันทึกการจัดซื้ อ จัดจาง การ

เบิกจาย ซอมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ จัดทําบัญชี

ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาหลักฐานเอกสารสําคัญ

ของพัสดุ การจัดทําบัญชีควบคุมพัสดุครุภัณฑทุก

เดือน 
   

สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 
  งานรับคําขออนุญาตกอสราง 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานรับคํารองขออนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  รื้อถอนอาคารฯ 
พรอมตรวจสอบเอกสารประกอบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร 

 

ดําเนินการรับคํารองขออนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  
รื้อถอนอาคารฯ พรอมตรวจสอบเอกสารประกอบคํา
ขออนุญาตกอสรางอาคาร  
- รับคํารองขออนุญาตกอสราง    397    ราย 
- รับคํารองขออนุญาตดัดแปลง    33     ราย 

- รับคํารองขอรื้อถอนอาคาร        65    ราย 

งานตรวจสอบควบคุมการออกเอกสารใบอนุญาตกอสราง  
ดัดแปลง  รื้อถอนอาคารและอื่นๆ 
 

ดํา เนินการตรวจสอบควบคุมการออกเอกสาร
ใบอนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  รื้อถอนอาคารและอื่นๆ 
- ตรวจสอบควบคุมการออกเอกสารใบอนุญาต
กอสราง    413    ราย 
- ตรวจสอบควบคุมการออกเอกสารใบอนุญาต
ดัดแปลง   32   ราย 
- ตรวจสอบควบคุมการออกเอกสารใบอนุญาต                     
     รื้อถอน  66   ราย   อื่นๆ  5  ราย  

งานรับคํารองขอเลขบาน ดําเนินการรับคํารองขอเลขบาน   341  ราย 
งานรับคํารองตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดําเนินการรับคํารองตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร   

31   ราย 
งานรับคําขอโอนใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
 

ดําเนินการรับคําขอโอนใบอนุญาตกอสรางอาคาร                        
4    ราย 

งานรับคําขอใบรับรองการกอสรางอาคาร 
 

ดําเนินการรับคําขอใบรับรองการกอสรางอาคาร       
18   ราย 
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ฝายควบคุมการกอสราง 
งานวิศวกรรมโยธา 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

ออกแบบคํานวณดานวิศวกรรมถนนและสะพาน 
 

ดําเนินการออกแบบคํานวณดานวิศวกรรมถนนและ
สะพาน 
- ออกแบบคํานวณดานวิศวกรรมถนน   22   สาย 
- ออกแบบคํานวณดานวิศวกรรมสะพาน    -   สาย 

งานวางโครงการและการกอสรางดานวิศวกรรม  งานถนนและ
สะพาน 
 

ดําเนินการวางโครงการและการกอสรางดานวิศวกรรม  
งานถนนและสะพาน 
- วางโครงการและการกอสรางดานวิศวกรรมงานถนน   
22     สาย 
วางโครงการและการกอสรางดานวิศวกรรมงาน
สะพาน     -    แหง 

งานบริการแบบแปลนกอสรางอาคารใหแกประชาชน บริการแบบแปลนกอสรางอาคารใหแกประชาชน         

9     ราย 

งานสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณออกแบบ  กําหนด
รายละเอียดทางดาน วิศวกรรม  งานอาคารและสิ่งกอสราง
อื่นๆ 

ดําเนินการสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณ
ออกแบบ  กําหนดรายละเอียดทางดาน วิศวกรรม  
งานอาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ     77     ราย 

งานประมาณราคาคากอสรางทางดานวิศวกรรม  งานอาคาร

และสิ่งกอสรางอื่นๆ 

ดํ า เนินการประมาณราคาค าก อสร างทางด าน

วิศวกรรม งานอาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ 77  ราย 
 

งานสถาปตยกรรม 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานออกแบบ เขี ยนแบบทางด านสถาป ตยกรรมและ
มัณฑนศิลปของอาคารตางๆ 

ดําเนินการออกแบบ เขียนแบบทางดานสถาปตยกรรม
และมัณฑนศิลปของอาคารตางๆ        
46   ราย 

งานวางโครงการ  จัดทําผัง และควบคุมการกอสรางทาง
สถาปตยกรรมมัณฑนศิลปของอาคารตางๆ 

ดําเนินการวางโครงการ  จัดทําผัง และควบคุมการ
กอสรางทางสถาปตยกรรมมัณฑนศิลปของอาคาร
ตางๆ   46    ราย 

งานควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรมของอาคารตางๆ ดําเนินการควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรมของ
อาคารตางๆ   46    ราย 

งานสํารวจขอมูลเพื่อออกแบบสถาปตยกรรมของอาคารตางๆ ดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อออกแบบสถาปตยกรรม
ของอาคารตางๆ  46    ราย 

ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
  งานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ดําเนินการตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.

ควบคุมอาคาร    495   ราย 

งานตรวจสอบแกไขปญหาเรื่องราวและใหบริการประชาชน
เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
 

ดําเนินการตรวจสอบแกไขปญหาเรื่องราวแลใหบริการ

ประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 178   รายการ 
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งานตรวจสอบติดตามผลการดําเนินการตาม พ.ร.บ.วิชาชีพ
วิศวกรรม  วิชาชีพสถาปตยกรรม  และหรือกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวของ 

ดําเนินการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินการตาม 
พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม  วิชาชีพสถาปตยกรรม  และ
หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ    298   ราย 

งานควบคุมการกอสรางอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ดําเนินการควบคุมการกอสรางอาคารตาม พ.ร.บ.

ควบคุมอาคาร   413   ราย 

งานตรวจสอบกําหนดผังบริเวณ  แนวระดับของอาคารที่ขอ
อนุญาต 

ดําเนินการตรวจสอบกําหนดผังบริเวณ  แนวระดับ

ของอาคารที่ขออนุญาต    413   ราย 

งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  และหรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 

ตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  

44ราย 

งานรองรับระวังแนวเขตที่ดิน ดําเนินการรองรับระวังแนวเขตที่ดิน  195    ราย 
 

    งานควบคุมผังเมืองและจัดทําผังเมือง 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานควบคุ มแนว เขตถนน  ทางสาธารณะและที่ ดิ น

สาธารณประโยชน 

ดําเนินการควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและ

ที่ดินสาธารณประโยชน     413     แหง 

งานควบคุมใหปฏิบัติตามผังเมืองรวม ดําเนินการดูแลควบคุมใหปฏิบัติตามผังเมืองรวม 

งานจัดทําผังเมืองรวม ดําเนินการงานจัดทําผังเมืองรวม 

งานจัดทําผังเมืองเฉพาะ ดําเนินการจัดทําผังเมืองเฉพาะ (ไมมี) 

งานสํารวจรวบรวมขอมูลดานผังเมือง ดําเนินการสํารวจรวบรวม ขอมูลดานผังเมือง(จัดเก็บ) 

งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ดําเนินการเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ไมมี) 
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รายงานผลการปฏบิตัิราชการประจําป  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  มีหนาที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน สงเสริมสุขภาพและอนามัย   การ
ปองกันและควบคุมโรค  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการใหบริการดานสาธารณสุข  
งานสัตวแพทย  ในกรณีที่ยังไมไดตั้งกองแพทยจะมีงานดานการรักษาพยาบาลในเบื้องตนของศูนยบริการสาธารณสุข 
ซึ่งตั้งอยูในชุมชนใหบริการทั้งตั้งรับและเชิงรุกรวมถึงงานทันตกรรมดวย 
 

  งานแผนงานสาธารณสุข 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานจัดทําแผนงาน/โครงการดานสาธารณสุข ดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการดานสาธารณสุข 

เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน และเปนตัวกําหนดการ

ปฏิบัติหนางานดานสาธารณสุข 

งานวิเคราะหนโยบายและแผนสาธารณสุข ศึกษา วิเคราะหนโยบายและแผนสาธารณสุข 
งานจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  3  ป  แผนประจําป  และ
งบประมาณรายจายประจําป 
 

ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  3  ปประจําป  
และงบประมาณรายจายประจําปรวมกับกองวิชาการ
และแผนงาน 

ทําหนาที่ฝายเลขาของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี 

ดําเนินการทําหนาที่ฝายเลขาของกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถิ่ นหรือพื้นที่  เทศบาลนคร

อุบลราชธานี โดยประสานงานเพื่ อให เกิดการ

คลองตัวในการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

งานจัดทําแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขใหสอดคลอง
กับปญหาสาธารณสุขของทองถิ่น  โดยประสานแผนกับ
สํ านักงานสาธารณสุขอําเภอ/จังหวัด และหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

ดําเนินการจัดทําแผนตามโครงการบริการสาธารณสุข

ใหสอดคลองกับปญหาสาธารณสุขของทองถิ่น โดย

ประสานแผนกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/จังหวัด 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานดาน

สาธารณสุขเทศบาลสอดคลองกับจังหวัด   

งานนิเทศและติดตามผลงานทางดานสาธารณสุข ดําเนินการนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานดาน

สาธารณสุข 

งานจัดทําเอกสารเผยแพรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดําเนินการจัดทําเอกสารเผยแพรดานสาธารณสุข

ตางๆ เชน การใหความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเอง

จากไขเลือดออก  การออกกําลั งกาย การกําจัด

ยุงลาย 
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ฝายบริหารงานทั่วไป  
ผลการดําเนินงาน มกีารรายงานขอมูลการใชพลังงานในหนวยงาน (ไฟฟา น้ํามัน น้ําประปา)  

สังกัด เทศบาลนครอุบลราชธานีเปนประจําทุกเดือน  
  ฝายสิ่งแวดลอม 
  งานจัดเก็บขยะมูลฝอย  ผลการดําเนินงาน   รายงานการจัดเก็บ การขนสง จัดการมูลฝอย และ
ของเสียอันตราย 
 

  งานรักษาความสะอาด 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

การเก็บกวาดทําความสะอาดถนน/ทางเทา/ทางน้ํา/ที่
สาธารณะ และตลาดสดเทศบาล 

ดําเนินการเก็บกวาดทําความสะอาดถนน/ทางเทา/
ทางน้ํา/ที่สาธารณะ และตลาดสดเทศบาลทุกวัน โดย
กองสาธารณสุขไดมีการจัดทําคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่
ของบุคลากร 

การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่รกรางวางเปลาและรณรงคทํา
ความสะอาด  

ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่รกรางวางเปลาตามที่ไดมี

ผูใชบริการรองขอ 

การวางแผนจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการรักษา
ความสะอาด 

ดําเนินการวางวางแผนจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพการรักษาความสะอาด 

การบริการเก็บขนกิ่งไมในที่หรือทางสาธารณะ 
 

 

 

ใหบริการตัดกิ่งตนไม เก็บขนกิ่งไมใหกับประชาชนใน
ชุมชน และที่สาธารณะตางๆ เพื่อใหบานเมืองมีความ
นาอยู   และมีทัศนียภาพที่สวยงาม และปองกัน
อันตรายจากลม 

การใหบริการรถสุขาและสุขาเคลื่อนที่ ใหบริการรถสุขาและสุขาเคลื่อนที่ตามสถานที่จัดงาน
ตางๆ เพื่อใหมีหองสุขารองรับการใชที่เพียงพอ 

 

งานแปรรูปสิ่งของเหลือใช 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

การบริหารจัดการศูนยการเรียนรูการจัดการขยะแบบครบ
วงจร 

 

มีการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลที่   ชุมชนวัดสาร  

พัฒนึกที่ไดรับการยกยอง ไดรับรางวัล และเปน

หนวยงานตนแบบที่มีหนวยงานอื่นมาศึกษาดูงาน  

การพัฒนาและแปรสภาพขยะมูลฝอยหรือวัสดุเหลือใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

มีการดําเนินการพัฒนาและแปรสภาพขยะมูลฝอย

หรือวัสดุเหลือใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การทํา

หมวก ทํากระเปา เปนตน 

การสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการลดปริมาณมูลฝอย การสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการลดปริมาณ

ขยะมูลฝอย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ได

ดําเนินโครงการ “คัดแยกขยะ ถนนสวยปลอดถัง

ขยะ” 
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 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานกิจกรรมเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคในชุมชน ดําเนินการจัดกิจกรรมเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคใน

ชุมชน และมีการรายงานผลการตรวจเฝาระวั ง

คุณภาพน้ําด่ืมหยอดเหรียญ สรุปปญหาและอุปสรรค

และแนวทางการแกไขตามแผนปฏิบัติการเฝาระวัง

คุณภาพน้ําหยอดเหรียญ 

งานออกตรวจประเมินเพื่อ เฝาระวังความปลอดภัยดาน

อาหารในงานกาชาดและงานปใหม 2556 

ดําเนินการออกตรวจประเมินเพื่อเฝาระวังความ

ปลอดภัยดานอาหารในงานกาชาดและงานปใหม 

2558 และรายงานผลการตรวจประเมินดาน

กายภาพแผงลอยจําหนายอาหารงานกาชาดจังหวัด

อุบลราชธานี  

งานเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหารในหางสรรพสินคา ดําเนินการวางแผนการตรวจประเมินเพื่อเฝาระวัง

ความปลอดภัยดานอาหารในหางสรรพสินคา ในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี  ประจําปงบประมาณ 

2559 และรายงานผลการตรวจประเมินเพื่อเฝา

ระวังความปลอดภัยดานอาหารในหางสรรพสินคา 

งานในตลาดเทศบาล ดําเนินการแผนการตรวจตราชาง ปายราคาสินคา

และฉลากอาหารผูคาในตลาดเทศบาล และรายงาน

ผลการดําเนินการตามแผนการตรวจตราชาง ปาย

ราคาสินคาและฉลากอาหารผูคา พรอมสรุปผลการ

ดําเนินการปฏิบัติงานดานคุมครองผูบริโภค 

การปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพแหลงน้ํา (แมน้ํามูล) ดําเนินการรายงานการปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบ

คุณภาพแหลงน้ํา (แมน้ํามูล) 
 

ฝายบริการและสงเสริมการอนามัย 
  งานสงเสริมสุขภาพ 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน ดําเนินการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน 

18 ชุมชน 

จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพใหประชาชนรูจักดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

ดํา เนินการจั ดกิ จกรรมสร า ง เส ริ ม สุ ขภาพ ให

ประชาชนรูจักสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

เพื่อใหมีการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

ออกเยี่ยมใหคําแนะนําหญิงตั้งครรภ   มารดาและทารกหลัง
คลอด 

ดําเนินการออกออกเยี่ยมใหคําแนะนําหญิงตั้งครรภ   

มารดาและทารกหลังคลอด  เพื่อใหความรู การ

ปฏิบัติตัว การใหนมบุตร การฉีดวัคซีนปองกันโรค

ตางๆ  
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ตามระยะเวลาที่มี ก ารกําหนดเพื่ อ เด็กจะได มี

ภูมิคุมกัน 

ใหคําแนะนําการวางแผนครอบครัว  และสรางเสริมภูมิคุมกัน
โรค 

บริการใหคําแนะนําการวางแผนครอบครัว เชน 
วางแผนเรื่องการมีบุตร  ระยะเวลาที่ควรมีบุตรเพิ่ม 
การคุมกําเนิด และการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

ใหคําแนะนําการเลี้ยงลูกและการใหอาหารเสริมตามวัย บริการใหคําแนะนําการเลี้ยงลูก เชน การอาบน้ํา 
เสื้อผาที่เหมาะสมกับเด็ก การสังเกตอาการเจ็บปวย
ของเด็ก นอกจากนี้ยังใหคําแนะนําการใหอาหาร
เสริมตามวัยของเด็ก 

พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศ
ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ   
อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ 

ดํา เนินการใหความรู  ใหคําแนะนําอาสาสมัคร
สาธารณสุข เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติในการดูแล
ประชาชนในชุมชน รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ และ
เครื่องมือพื้นฐานที่จําเปนตองใชในชุมชน เชน การ
จัดหาเครื่องชางน้ําหนัก  เครื่องมือวัดน้ําตาล 

 

 งานสัตวแพทย 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

การควบคุมโรคพิษสุนัขบา  ใหบริการฉีดยาเพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบาในกับสัตว

เลี้ยงของชุมชน จํานวน 106 ชุมชน 

การควบคุมกําเนิดสุนัข แมว ใหบริการฉีดยาคุมกําเนิด และทําหมันใหสุนัข แมว

ของชุมชน จํานวน 106 ชุมชน 

การตรวจสุขภาพสัตว รวมทั้งปองกันรักษาโรคสัตว ใหบริการตรวจสุขภาพสัตว ทําการรักษาสัตว 

และใหวัคซีนปองกันโรคตางๆ  
 

 งานทันตสาธารณสุข 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

บริการทันตกรรมในคลินิก (ในศูนยบริการสาธารณสุข) 
 

ใหบริการดานทันตกรรมในคลินิก 
- งานทันตกรรมหัตถการ 
- งานรักษาคลองรากฟน 
-  งานทันตกรรมประดิษฐ 
- งานทันตกรรมชองปาก 
- งานทันตกรรมสําหรับเด็ก 
- งานรักษาโรคเหงือกและปริทันต 
- งานดานทันตกรรมบดเคี้ยว 
- งานเวชศาสตรชองปาก 

บริการทันตกรรมในโรงเรียน ใหบริการทันตกรรมใหกับนักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครอุบลราชธานี จํานวน 5 โรงเรียน 

บริการทันตกรรมในชุมชน และออกหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ ใหบริการทันตกรรมในชุมชน  และออกหนวย 
ทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อใหบริการประชาชนในชุมชน 
106 ชุมชน 
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  งานเภสัชกรรม 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

วางแผน ควบคุมกํากับการ และประเมินผลงานดานเภสัชกรรม 
 

ดําเนินการวางแผน ควบคุมกํากับการ และประเมินผล
งานด านเภสั ชกรรม เพื่ อ ให ก า รปฏิ บั ติ ง านมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

บริหารจัดการดานบุคลากร งบประมาณ เวชภัณฑ ยา เพื่อใช
ในศูนยบริการฯ ทุกแหง 
 

บริหารจัดการดานบุคลากร งบประมาณ เวชภัณฑ ยา 
เพื่อใชในศูนยบริการฯ  
-  โดยมีการจัดบุคลากรดานสาธารณสุขไวบริการ
ประชาชนในชุมชน จํานวน 7 ศูนย 
- มีการจัดสรรงบประมาณ เวชภัณฑ ยา เพื่อใชใน
ศูนยบริการ 7 แหง ไวใหบริการประชาชนในชุมชน 
จํานวน 106 ชุมชน 

บริการจายยา  ใหคําแนะนําการใชยา ตามที่แพทยสั่ง และ
ติดตามนิเทศการจายยาของศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหง 

ใหบริการจายยา ใหคําแนะนําการใชยา ตามที่แพทย

สั่ง เพื่อใหผูปวยเขาใจในการรับประทานยาใหถูกตอง 
 

ศูนยบริการสาธารณสุข 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

ตรวจรักษาโรคทั่วไป ใหบริการรักษาโรคทั่วไปของประชาชนในชุมชน 

จํานวน 106 ชุม 

บริการในคลินิกตางๆ  เชน  คลินิกสุขภาพเด็กดี  ฝากครรภ 

วางแผนครอบครัว  โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง   

 

 

 

ใหบริการในคลินิกตางๆ ใหกับชุมชน จํานวน 106 

ชุมชน เชน คลินิกสุขภพเด็กดี  ฝากครรภ วางแผน

ครอบครัว  โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  เปน

ตน 

บริการตรวจสุขภาพ  ออกใบรับรองแพทย 
 

ใหบริการเพื่อตรวจสุขภาพ พรอมออกใบรับรอง

แพทยตามคํารองขอของประชาชนในชุมชน 

บริการปฐมพยาบาลและบรรเทาทุกข ใหบริการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูปวย 

บริการสงตอผูปวย 
 

ใหบริการส งตอผูป วย  กรณีที่ศูนยบริการฯ ไม

สามารถใหการรักษาได พรอมทั้งประสานหนวยงาน

ที่สงตอเพื่อรักษาตอไป 

งานบริการในชุมชน ใหบริก ารผูป วยที่บ าน และออกหนวยบริกา ร

เคลื่ อนที่ เพื่อใหบริการประชาชน จํานวน 106 

ชุมชน 

ใหคําแนะนําการวางแผนครอบครัว และสรางเสริมภูมิคุมกัน
โรค 
 

บริการใหคําแนะนําการวางแผนครอบครัว เชน 

วางแผนเรื่องการมีบุตร  ระยะเวลาที่ควรมีบุตรเพิ่ม 

การคุมกําเนิด และการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

ใหคําแนะนําการเลี้ยงลูกและการใหอาหารเสริมตามวัย บริการใหคําแนะนําการเลี้ยงลูก เชน การอาบน้ํา 
เสื้อผาที่เหมาะสมกับเด็ก การสังเกตอาการเจ็บปวย
ของเด็ก  
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นอกจากน้ียังใหคําแนะนําการใหอาหารเสริมตามวัย
ของเด็ก 

พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศ
ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ  
อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ 

ดํา เนินการใหความรู  ใหคําแนะนําอาสาสมัคร
สาธารณสุข เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติในการดูแล
ประชาชนในชุมชน รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ และ
เครื่องมือพื้นฐานที่จําเปนตองใชในชุมชน เชน การ 

 จัดหาเครื่องชางน้ําหนัก  เครื่องมือวัดน้ําตาล 

จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  

จํานวน 25 ชุมชน 

จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกายในชมรม
สรางสุขภาพ 

 

ดําเนินการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพดวยการออก
กําลังกายในชมรมสรางสุขภาพ เพื่อใหประชาชนใน
ชุมชนไดมีสุขภาพ รางกายที่แข็งแรง 
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รายงานผลการปฏบิตัิราชการประจําป  
กองวิชาการและแผนงาน 

 ฝายแผนงานและงบประมาณ 
  งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานรวบรวมวิ เคราะหแ ละ ให ขอมู ลสถิติ ที่

จํา เปนตองนํามาใชในการวางแผนและการ

ประเมินผลตามแผนทุกระดับ 

ดําเนินการรวบรวมวิเคราะหและใหขอมูลสถิติที่จําเปนตอง

นํามาใชในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ 

งานจัดเตรียมเอกสารที่ใชประกอบการพิจารณา

วางแผนของเทศบาลและหนวยงานหรือองคกรที่

เกี่ยวของ 

ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาวางแผน

ของเทศบาลและติดตอประสานงานหนวยงานในสังกัดเทศบาล

นครอุบลราชธานีหรือองคกรที่เกี่ยวของในการรวมการจัดทําแผน 

งานจัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนาการกําหนด

เคาโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผน

ประจําป 

จัดทําและเ รียบ เรียงแผนพัฒนาการกําหนดเค าโครงของ

แผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจําปของหนวยงานใน

สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อใหทุกหนวยงานมีแผนการ

ดําเนินงาน 

งานวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ เพื่อ

สนองหนวยงานหรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของ 

ดําเนินการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ เพื่อสนอง

หนวยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อนําโครงการตางๆ 

ไปดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดคุมคา 

และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

งานประสานงานกับหนวยงานในเทศบาลและ

หนวยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขต

เทศบาลและหนวยงานใกลเคียงกับการวางแผน

พัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล

ตามแผน 

ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานในเทศบาลและหนวยงานอื่น

ที่ เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลและหนวยงาน

ใกลเคียงกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการ

ประเมินผลตามแผน  

 

ฝายแผนงานและงบประมาณ 
  งานวิจัยและประเมินผล 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานศึกษาวิเคราะหและวิจัยปญหาทั้งในดานการปกครองการ

บริหาร และการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนว

ทางแกไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกลาว 

ดําเนินการศึกษาวิเคราะหและวิจัยปญหาทั้งในดาน

การปกครองการบริหาร และการปฏิบัติงานของ

เทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง

และพัฒนาในเรื่องดังกลาวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

งานกําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงานของหนวยงานภายในเทศบาล งานติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ดําเนินการกําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ภาย ในเทศบาล  ง านติดตามประเมิ นผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีการติดตาม

การดําเนินงานของแตละหนวยงาน และรายงานผล
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การดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อประกาศ

ใหประชาชนทราบถึงผลการดําเนินงานของหนวย

งายในแตละป 

งานติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษและ

ตามนโยบายของทางราชการ 

ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม

โครงการพิเศษและตามนโยบายของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ไดแก  

- การจัดงานวันเด็ก  

- งานประเพณีสงกรานต   

- การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน 

- การจัดกิจกรรมประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 

- การจัดกิจกรรมประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ

และลอยกระทง นอกจากนี้ไดดําเนินการประเมินผล

การจัดอบรม สัมมนา การฝกอบรมใหกับหนวยงาน

ตางๆ ในสังกัดเทศบาล ไดแก 

 1. ประเมินและรายงานผลการจัดโครงการรณรงค

จัดระเบียบเมือง ประจําป 2559 

2. ประเมินและรายงานการจัดโครงการอบรมเทศกิจ

อาสาจราจร ประจําป 2559 

3. ประเมินและรายงานผลการจัดโครงการอบรม

สายตรวจเพื่อชุมชน ประจําป 2559 

4. ประเมินและรายงานผลความพึงพอใจผูรับบริการ 

งานขออนุญาตกอสรางอาคารสวนควบคุมอาคาร

และผังเมืองสํานักการชาง ประจําป  

5. ร าย ง า นก า ร ปร ะ เ มิ น ผ ล กา ร เ ลื อ ก ตั้ ง

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นําผลการประเมิน

ที่ไดรับ พิจารณาหาสาเหตุของปญหา และนํามา

ปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมตอไป 
 

 งานจัดทํางบประมาณ 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปให

หนวยงานตางๆ ทราบและดําเนินการ 

ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงาน

ประจํ า ป ใ ห ห น ว ย งา นต า ง ๆ  ของ เทศบ าลนคร

อุบลราชธานีทราบและดําเนินการ  

งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ ดําเนินการรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ 

เพื่อใหหนวยงานตางๆ มีงบประมาณในการดําเนินงาน

ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและคุมคา 

งานเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํา ดํา เนินการจัดประชุม เพื่ อชี้แนะ นําเสนอ และให
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งบประมาณ คําปรึกษาการจัดทํางบประมาณกับหนวยงานตางๆ ของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน 2 ครั้ง เพื่อใชเปน

แนวทางในการดําเนินงานไดอยางถูกตอง ครบถวน 

งานจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลและ

งบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ถามี) 

ดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของ
เทศบาล และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ถามี)  
 เพื่อใหทุกหนวยงานบริหารงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณ และรับผิดชอบบริหาร จัดการงบประมาณ
ใหพอใชตลอดทั้งป รวมทั้งดําเนินการเบิกจายเปนไปได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 ฝายนิติการ 
  งานดานนิติการ 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานดานกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัย

ปญหาขอกฎหมาย รางและพิจารณาตรวจราง

เทศบัญญัติ กฎ ระเบียบขอบังคับและคําสั่งที่

เกี่ยวของ 

ดําเนินการดานกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอ

กฎหมาย รางและพิจารณาตรวจรางเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ

ขอบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล

นครอุบลราชธานีเปนไปโดยถูกตองตามกฎ ระเบียบตางๆ  

งานจัดทํานิติกรรมรวบรวมขอเท็จจริงและ

พยานหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 

ดําเนินการจัดทํานิติกรรม รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน

ในการดําเนินการตามกฎหมาย 

งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทําที่

ละเมิดเทศบัญญัติ 

ดําเนินงานดานการสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทําที่ละเมิด

เทศบัญญัติ 
 

  งานวินัยพนักงานและลูกจาง 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับ

วินัยพนักงานเทศบาล ลูกจาง และรองทุกข

หรืออุทธรณ 

- ควบคุมความประพฤติของคนในองคกรใหเปนไปตามแบบแผน  

- สงเสริมใหคุณภาพและประสิทธิภาพของพนักงานสวนทองถิ่น 

- ธํารงคศักด์ิศรีของพนักงานสวนทองถิ่น 
 

 ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
  งานบริการระบบคอมพิวเตอร 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

วางแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหเพียงพอแกความ

ตองการและจัดหาระบบใหมมาทดแทนระบบเดิมที่หมด

สภาพ 

ดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหเพียงพอแก

ความตองการและจัดหาระบบใหมมาทดแทนระบบ

เดิมที่หมดสภาพ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวย

ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

จัดทําแผนการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร ดําเนินการจัดทําแผนการตรวจสอบและบํารุงรักษา

ระบบคอมพิวเตอร 

ติดตั้ง ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอรของทุก

หนวยงานในสังกัดเทศบาล 

ดํา เนินการติดตั้ ง ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษา

คอมพิวเตอรของทุกหนวยงานในสั งกัดเทศบาล 
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เพื่อใหสามารถทํางานไดตามปกติและมีประสิทธิภาพ 

จัดการ ควบคุม  ดูแล ตรวจสอบ และใหบริการระบบ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

ดําเนินการจัดการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และ

ใหบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส  เพื่ อให

สามารถติดตามขอมูล ขาวสารตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 

จัดการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และใหบริการเว็บเซิรฟเวอร จัดการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และใหบริการเว็บ

เซิรฟเวอร เพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บขอมูล

ตางๆ ของหนวยงาน 

จัดทํารายงานและสถิติการใหบริการของระบบตางๆ  ดําเนินการจัดทํารายงานและสถิติการใหบริการของ

ระบบตางๆ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑคอมพิวเตอรและซอฟแวร ดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑคอมพิวเตอร

และซอฟแวร เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดอยาง

ถูกตอง 

ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับงานดานคอมพิวเตอร 

 

 

 

ใหบริการคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับงานดาน

คอมพิว เตอรแกบุคลากรในหนวยงานในสั งกัด

เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

งานฝกอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อสรางความรูความสามารถ

ในการจัดการและบํารุง รักษาระบบคอมพิวเตอร 

 

- 

จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยใหเพียงพอ และเหมาะสม

กับสภาพแวดลอมของระบบ 

มีการจัดหา และติดตั้ งระบบทีวี วงจรปดใหกับ

หนวยงาน  

กําหนดนโยบายและกฎในการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรแม

ขายและแหลงทรัพยากรตางๆ  

มีการกําหนดนโยบายและกฎในการเขาถึงระบบ

คอมพิวเตอรแมขายและแหลงทรัพยากรตางๆ เพื่อ

ปองกันความปลอดภัย 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยใหทันสมัย มีการศึกษา หาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบ

รักษาความปลอดภัยใหทันสมัยอยูเสมอ 

วางแผน ปองกัน ตรวจสอบและแกไขไวรัสคอมพิวเตอร ดําเนินการวางแผน ปองกัน ตรวจสอบและแกไข

ไวรัสคอมพิวเตอร เพื่อความปลอดภัย 

ตรวจสอบรูโหวของระบบและทําการปดกั้น ดําเนินการตรวจสอบรูโหวของระบบและทําการปด

กั้น 

จัดระบบความสําคัญของผูใชในการเขาถึงบริการตางๆ  มีการจัดระบบความสําคัญของผู ใชในการเขาถึง

บริการตางๆ 

ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับงานดานระบบรักษาความ

ปลอดภัย 

บริการใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับงานดาน

ระบบรักษาความปลอดภัยแกบุคลากร 
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งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

ใหบริการออกบัญชีผูใหบริการเครือขาย - 

จัดทําทะเบียนคุมบัญชีผูใชบริการเครือขาย - 

ใหบริการฝกอบรมประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีสาร

สนทศ 

- 

จัดทํารายงานสถิติการใหบริการตางๆ  - 

ใหบริการประกาศขาวสารบนเว็บไซดของเทศบาล - 

จัดเตรียมเนื้อหาทั้งหมดที่ใหบริการบน 

เว็บไซด บันทึก ตรวจสอบและแกไขเนื้อหา 

ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยตลอดเวลา 

- 

งานตัดตอวีดีทัศนผลงานกิจกรรมเทศบาล ดําเนินการตัดตอวีดีทัศนกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล 

เชน การจัดงานวันเด็ก ประเพณีสงกรานต 

งานบริการทั่วไป เชน การออกแบบ จัดทําแบบนําเสนอ 

คัดลอกซีดี ติดตั้งจอโปรเจคเตอรภายในและภายนอกสถานที่ 

ออกแบบปกเอกสาร เปนตน 

- ดํา เนินการคัดลอกซีดีเพื่อใชประกอบการจัด

ประชุม ตอนรับหนวยงานตางๆ ที่มาศึกษาดูงาน - - 

ใหบริการติดตั้งติดตั้งจอโปรเจคเตอรภายในและ

ภายนอกสถานที่ เพื่อใชในการจัดกิจกรรมออกหนวย

เคลื่อนที่ของเทศบาล  

- ใหบริการออกแบบปกเอกสาร เชน ปกรายงานการ

ติดตามและประเมินผลแผน ปกรายงานตางๆ ของ

เทศบาล  
 

ฝายประชาสัมพันธ 
 งานเผยแพรขอมูลขาวสาร และงานบริการขอมูลขาวสารทองถิ่น 

งาน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

งานเผยแพรสนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด 

และรัฐบาล หรือสนับสนุน การเผยแพรผลการดําเนินงานของ

องคกร ชุมชน สวนราชการอื่น  หรือองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

ดําเนินการเผยแพรสนับสนุนผลงาน นโยบายของ

เทศบาล จังหวัด และรัฐบาล หรือสนับสนุน การ

เผยแพรผลการดําเนินงานขององคกร ชุมชน สวน

ราชการอื่นเพื่อใหประชาชนไดรับทราบ 

งานศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผนดานการประชาสัมพันธ 

โดยรวบรวมขอคิดเห็นของประชาชน หรือปญหาขอขัดของ

ตางๆ ที่ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เพื่อเสนอแนะฝายบริหาร 

พิจารณาวางหลักเกณฑ ปรับปรุง แกไขระเบียบ วิธีการ

ปฏิบัติงานใหเหมาะสม 

 

ดําเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผนดานการ

ประชาสัมพันธ โดยรวบรวมขอคิดเห็นของประชาชน 

หรือปญหาขอขัดของตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ 

นํา เสนอผูบริ หารเพื่ อพิจา รณาวางหลั กเกณฑ 

ปรับปรุง  แก ไข ระเบียบ วิ ธีก ารปฏิ บัติง านให

เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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งานรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานในสังกัด

เทศบาล เพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธหรือเพื่อใชเปน

ขอมูลในการอางอิงสําหรับการศึกษา คนควาในอนาคต 

 

จัดเก็บ รวบรวมขอมูลสถิติตางๆ ของทุกหนวยงาน

ใ น สั ง กั ด เ ท ศ บ า ล  เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น ใ น ก า ร

ประชาสัมพันธ และเพื่อใชเปนขอมูลในการอางอิง

สําหรับการศึกษา คนควาในอนาคต 

การฝกอบรม ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแก

เจาหนาที่ ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่ผาน

บุคลากรประจํางานประชาสัมพันธ และผานสื่อเทศบาลจัดทํา

ขึ้น 

บริการใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแก

เจาหนาที่ ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานใน

หนาที่ผานบุคลากรประจํางานประชาสัมพันธ และ

ผานสื่อเทศบาลจัดทําขึ้น 

งานบริการเครื่องขยายเสียงเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

กิจกรรมโครงการตางๆ 

ใ ห บ ริ ก า ร เ ค รื่ อ ง ข ย า ย เ สี ย ง เ พื่ อ โ ฆ ษ ณ า

ประชาสัมพันธกิจกรรมวันเขาพรรษา วันออก 

- พรรษา การจัดงานไหลเรือไฟ งานลอยกระทง งานป

ใหม งานวันเด็ก การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน งาน

ประเพณีสงกรานต งานบวงสรวงศาลหลักเมือง การ

ออกหนวยเคลื่อนที่ของเทศบาล 

งานบริการรถโฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรมโครงการตางๆ ใหบริการรถโฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรมวัน

เขาพรรษา วันออกพรรษา การจัดงานไหลเรือไฟ 

งานลอยกระทง งานปใหม  งานวันเด็ก การจัด

กิจกรรมถนนคนเดิน งานประเพณีสงกรานต งาน

บวงสรวงศาลหลักเมือง การออกหนวยเคลื่อนที่ของ

เทศบาล 

งานบริการพิธีกรประชาสัมพันธ กิจกรรมโครงการตางๆ  บุคลากรฝายประชาสัมพันธใหความรวมมือในการ

เปนพิธีกรกิจกรรมตางใหกับหนวยงานในสั งกัด

เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อใหการดําเนินการ

เปนไปดวยความราบรื่น เชน พิธีกรงานปใหม งาน

วันเด็ก งานประเพณีสงกรานต  งานบวงสรวง

ศาลหลักเมือง 
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รายงานผลการปฏบิตัิราชการประจําป  
สํานักการศกึษา 

   สํานักปลัดศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานก กอง หรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและ
เรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของ
เทศบาล  

ลําดับ รายละเอียดการดําเนินงาน หนวยนับ เดือน ต.ค.57 - ก.ย.58 หมายเหตุ 
1 งานสารบรรณ 

1.1 หนังสือรับ 
1.2 หนังสือสง 
1.3 เวียนหนังสือตางๆ 
1.4 จัดทําคําสั่ง 
1.5 จัดทําประกาศ 
1.6 ตรวจสอบและจัดเก็บสถิติวันลา 
1.7 งานประสานโครงการและจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษา 
1.8 งานติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ

ตางๆ 

 
242 ฉบับ 
458 ฉบับ 
596 ฉบับ 
104 เรื่อง 
116 เรื่อง 
29  ฉบับ 
58  ครั้ง 
34  ครั้ง 

  

2 งานงบประมาณ 
2.1 งานจัดทําฎีกาเบิกจายทุกประเภท 
2.2 งานตรวจสอบการเบิกจายเงินเดือนพนักงาน 
เทศบาล คาจางลูกจางประจํา และ 
คาตอบแทนพนักงานจาง 
2.3 งานควบคุมงบประมาณ การโอนเงิน
งบประมาณ 
 

 
245 เรื่อง 
67  เรื่อง 
 
 
18 เรื่อง 

  

3 สวนบริหารการศึกษา 
งานการเจาหนาที่ 
3.1 งานพัฒนาบุคลากร จัดสงบุคลากรเขารับการ
อบรม สัมมนา  ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา 
3.2 งานบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการกําหนด 
ตําแหนง การบรรจุ  แตงตั้ง  โอน  ยาย เลื่อน
ระดับการสอบแขงขัน  สอบคัดเลือก และการ
คัดเลือก 
3.3 จัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ 
 

 
 
102 คน 

 
85 คน 

 
 
 

325 คน 

  

4 ฝายกิจการโรงเรียนและนักเรียน 
งานโรงเรียน 
4.1 งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารตางๆ ของ
โรงเรียน 
 
 

 
 
27 เรื่อง 
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4.2 งานดูแล จัดเตรียมและใหบริการวัสดุ 
อุปกรณ  คูมือครู สื่อการเรียนการสอน 
4.3 งานเผยแพรขาวสารเอกสาร กฎระเบียบ 
และนโยบายของทางราชการ 
4.4 งานสงเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน 

64 เรื่อง 
 
51 เรื่อง 

 
37 ครั้ง 

5 งานกิจการนักเรียน 
5.1 งานตรวจสอบสอดสองดูแลความประพฤติ
นักเรียน 
5.2 งานสํารวจเด็กที่มีอายุต่ํากวาเกณฑการศึกษา
ภาคบังคับ 
5.3 งานประสานงานกับสถานศึกษา ผูปกครอง
และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนใหเหมาะสม 
5.4 งานติดตามแกไข ปรับปรุง  เสนอแนะและ
วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของ
นักเรียนเปนรายบุคคล 

 
49 คน 

 
25 คน 

 
55 คน 

 
 

41 คน 

  

6 งานการศึกษาปฐมวัย 
6.1 งานควบคุมดูแลการศึกษาปฐมวัย 
6.2 งานดูแลจัดเตรียมและใหบริการวัสดุอุปกรณ
คูมือครู สื่อการเรียนการสอนดานการศึกษา
ปฐมวัย 

 
58 คน 
69 ครั้ง 

  

7 ฝายวิชาการ 
งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
7.1 งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
ตามหลักเกณฑมาตรฐานคุณภาพการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
36 ครั้ง 

  

8 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
8.1 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
8.2 งานศึกษา คนควา  ทดลอง และเผยแพร
เทคนิควิทยาการแผนใหม 
8.3 งานจัดเก็บวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา
และการทดลองวิจัยทางการศึกษา 

 
 
62 เรื่อง 

 
44 เรื่อง 

 
85 เรื่อง 

 

  

9 สวนสงเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
9.1 งานดานการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
9.2 งานประสานงานในการดําเนินงานทาง
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยกับ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 
 
 
55 เรื่อง 

 
36 เรื่อง 
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10 งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขายทางการ
ศึกษา 
10.1 งานหองสมุด  พิพิธภัณฑ และเครือขาย
ทางการศึกษา 

 
 

2 หอง 

  

11 งานฝกและสงเสริมอาชีพ 
11.1 งานเผยแพรและแนะแนวทางการศึกษา
อาชีพ 
11.2 งานสงเสริมการสรางกลุมอาชีพ 
11.3 งานฝกอาชีพเสริม/อาชีพอิสระ 

 
88 ครั้ง 

 
63 ครั้ง 
22 ครั้ง 

  

12 ฝายสงเสริมศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
งานกิจการศาสนา 
12.1 งานกิจการศาสนา 
12.2 งานทํานุบํารุงศาสนา 

 
 
38 ครั้ง 
26 ครั้ง 

  

13 งานสงเสริมศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
13.1 งานสงเสริมประเพณีทองถิ่น 
13.2 งานสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น 
13.3 งานอนุรักษศาสนสถาน  โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ 

 
32 เรื่อง 
24 เรื่อง 

 
19 เรื่อง 

  

14 ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
14.1 งานพัฒนาเยาวชนใหเปนไปตาม
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ 
14.2 งานควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล
วัดผล และประเมินผลกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

 
 

13 ครั้ง 
 

 9 ครั้ง 

  

15 งานกีฬาและนันทนาการ 
15.1 งานสงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ 
15.2 งานสงเสริมกีฬาพื้นฐาน 
15.3 งานพัฒนาเทคนิคการกีฬา 
15.4 งานสงเสริมกีฬาเพื่ออาชีพ 
15.5 งานจัดการแขงขันกีฬา 
15.6 งานบริการอาคารสถานที่และผูตัดสินกีฬา 
15.7 งานสงเสริมกิจกรรมนันทนาการ 

 
23 ครั้ง 
16 ครั้ง 
31 เรื่อง 
11 ครั้ง 
12 ครั้ง 
14 ครั้ง 
8  ครั้ง 

  

16 หนวยศึกษานิเทศก 
งานนิเทศการศึกษา 
16.1 งานสํารวจความตองการและปญหา
ทางการศึกษา 
16.2 งานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทาง
การศึกษา 
16.3 งานวิจัยทางการศึกษา 
16.4 งานพัฒนาหลักสูตร 
16.5 งานเขียนเอกสาร  ตํารา ผลิตอุปกรณ 

 
 
55 ครั้ง 

 
 

47 ครั้ง 
  20 เรื่อง 
19 เรื่อง 
46 เลม 
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ผลการดาํเนินงานตามแผนพัฒนา   

ตามรายงานผลการปฏบิตัิงานประจําป  2559 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 

จํานวนโครงการที่

สําเร็จ 
จํานวนโครงการทั้งหมด 

จํานวนโครงการ 

ที่ไมไดดําเนินการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปโภค 

1.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 

2.1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและการ 

ใหบริการ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 

     สิ่งแวดลอม 

     แนวทางการพัฒนา 

3.1 สรางจิตสํานึกในการจัดการ  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 3.2  ปรับปรุงและพัฒนาระบบกําจัดขยะมูล

ฝอย  

 

9 

 

1 

 
2 

 
 
 

 
2 

 
3 

 

7.76 
 
 

0.86 
 

 
1.72 

 
 
 

 
1.72 

 
2.59 

 
1,797,1600 
 
 

1,462,000 
 

 
130,000 

 
 
 

 
80,000 

 
140,000 

 

9.27 

 
0.75 

 

 
0.07 

 
 
 

 
0.04 

 
0.07 

 

- 

 
- 

 

 
- 

 
 
 

 
- 

 
- 

 

- 

 
- 

 

 
- 

 
 
 

 
- 

 
- 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 

 
 
 

     

4.1 ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการแกไข

ปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
1 0.86 20,000 0.01 - - 

4.2 ปรับปรุงและพัฒนาการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

1 0.86 100,000 0.05 - - 

4.3 จัดระเบียบชุมชนในการสรางความ

ปลอดภัยและเปนระเบียบรอย 

2 1.72 160,000 0.08 - - 

4.4 รณรงค ประชาสัมพันธ เผยแพรใหความรู 

และสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

3 2.59 455,000 0.23 - - 
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4.5 สงเสริมสุขภาพอนามัย และใหความรูแก

ประชาชน 

9 7.76 7,893,300 4.07 - - 

4.6 จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที ่ 1 0.86 300,000 0.15 - - 

4.7 สงเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมใหแก

ประชาชน 

1 0.86 306,000 0.16 - - 

4.8 ปรับปรุงและพัฒนาการเรยีน การสอน 

หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

18 15.52 20,633,400 10.64 - - 

4.9 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการดาน

การศึกษา 

4 3.45 72,616,000 37.45 - - 

4.10 จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 1 0.86 5,000 0.00 - - 

4.11 สงเสริมเอกลักษณและประเพณีทองถิ่น 3 2.59 4,025,000 2.08 - - 

4.12 สงเสริมและทํานุบํารุงศาสนา 2 1.72 660,000 0.34 - - 

4.13 สงเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชนในการมี

สวนรวมพัฒนาการเมือง การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

3 2.59 1,215,000 0.63 - - 

4.14 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 2 1.72 350,000 0.18 - - 

4.15 สงเสริมและพัฒนากีฬาสากลและกีฬา

พื้นบาน 

5 4.31 1,430,000 0.74 - - 

4.16 สงเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน 

2 1.72 500,000 0.26 - - 

รวม 116 100 193,926,200 100 - - 
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   3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ใหพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับชั้นงาน

ในแตประเภท เพื่อใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

   3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถิ่น ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง โดยหลักการแลว การจัดประเภทลักษณะงาน
ผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้นในการกําหนดอัตรากําลังขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นในแตละสวนราชการจะตองพิจารณาวาตําแหนงที่กําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไมหรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่ สิบของงบประมาณรายจายตามมาตรา 35 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
  3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลเวลาที่ใชในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง โดยสมมติฐาน
ที่วา งานใดที่ตองมีกระบวนการและเวลาที่ใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากําลังคนมากกวา อยางไรก็ดี
ในภาคราชการสวนทองถิ่นน้ันงานบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคดานชาง หรือ
งานบริการบางประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได ดังน้ัน การคํานวณเวลาที่ใชในกรณีของภาคราชการสวน
ทองถิ่นนั้น จึงทําไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกวาจะเปนขอมูลที่ใชในการกําหนด
คํานวณอัตรากําลังตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากน้ันกอนจะคํานวณเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานแต
ละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติวามีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน
หรือไม เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวางานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของ
หนวยงานอื่น ก็มีความจําเปนตองมาใชประกอบการพิจารณาดวย 
  3.5 การวิเคราะหผลงานที่ผานมาเพื่อประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนการนําผลลัพธที่
พึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังที่ตองใชสําหรับการ
สรางผลลัพธที่พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมติฐานที่วา หากผลงานที่ผานมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปจจุบันและในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจตองมีการพิจารณาแนวทางในการกําหนด/เกลี่ย
อัตรากําลังใหม เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของสวนราชการและ
องคกรอยางสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็นจากผูมี
สวนไดเสียหรือนําประเด็นตางๆ อยางเรื่องการบริหารงานงบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอยใน   3 ประเด็น
ดังน้ี 
   3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและการ
แบงงานในพื้นที่นั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เขน หากกําหนดโครงสรางที่มากเกินไปจะ
ทําใหเกิดตําแหนงงานขึ้นตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในสวนราช
นั้น ซึ่งอาจมีความจําเปนตองทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสม
มากนอยเพียงใด 
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ สวนราชการในปจจุบันมีขาราชการ
สูงอายุจํานวนมาก ดังน้ัน อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังที่จะรองรับการเกษียณอายุ
ของขาราชการ ทั้งนี้ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตําแหนงที่จะ
เกษียณอายุไป เปนตน 
   3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาที่ภายในสวน
ราชการและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสวนราชการนั้นๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซึ่งมุมมองตางๆ อาจ
ทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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  3.7 การพิจาณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอื่นๆ กระบวนการนี้เปนกระบวนการ
นําขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานที่มีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจํานวนกรอบอัตรากําลังของ
งานการเจาหนาที่ในเทศบาล ก. และงานการเจาหนาที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบคลายกัน โดยสมมติฐาน
วาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละองคกรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจํานวนและ
การกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันได 
  3.8 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกคน 
โดยตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังไมมุงเนนในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจํานวนกรอบ
อัตรากําลังเปนสําคัญ แตมีจุดมุงหมายเพื่อใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลังที่เปน
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณาการกําหนดตําแหนงที่เหมาะสม (Right jobs) 
มากกวาการเพิ่ม/ลดจํานวนตําแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลวพบวาการกําหนดกรอบตําแหนง
ในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆที่ใช
ตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจาณาที่กระบวนการทํางานก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการวิเคราะหใน
สายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการอื่นก็กําหนดตําแหนงในงานลักษณะนี้เปนตําแหนงประเภท
วิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะงานนี้เปนตําแหนง
ประเภทวิชาการ โดยไมไดเพิ่มจํานวนตําแหนงของสวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบแนวคิดการ
วิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเปนแนวทางใหสวนราชการสามารถมี
ขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบอัตรากําลังที่
เหมาะสมตามภารกิจของแตละสวนราชการ นอกจากน้ันการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะทําใหสวนราชการ 
สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในเรื่องอื่นๆ เชน 
  - การใชขอมูลที่หลากหลายจะทําใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตองมีการ
เกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน 
  - การจัดทํากระบวนการจริง (Work process) จะทําใหไดเวลามาตรฐานที่จะสามารถนําไปใชวัด
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถนําผลการจัดทํา
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ อันจะนําไปสูการใชอัตรากําลังที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  - การเก็บขอมูลผลงาน จะทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซึ่งจะเปนประโยชนใน
อนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทํางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


