
8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ

จากสภาพปญหาของเทศบาลเมืองทุงสงดังกลาว เทศบาลเมืองทุงสงมีภารกิจอํานาจหนาท่ีท่ีจะตอง
ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว ภายใตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ  ดังนี้

8.1 โครงสรางสวนราชการ

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมาย
เหตุ

1. สํานักปลัดเทศบาล
1.1 ฝายบริหารท่ัวไป

- งานธุรการ
- งานพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว

1.2 ฝายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว

ประชาชน
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.3 ฝายอํานวยการ
- งานการเจาหนาท่ี

2. กองคลัง
2.1 ฝายพัฒนารายได

- งานพัฒนารายได
- งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย
- งานเรงรัดรายได

2.2 ฝายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพยสิน
- งานสถิติการคลัง

2.3 ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน
2.4 งานธุรการ

3. กองชาง
3.1 ฝายแบบแผนและกอสราง

- งานวิศวกรรม
- งานสถาปตยกรรม

1. สํานักปลัดเทศบาล
1.1 ฝายบริหารท่ัวไป

- งานธุรการ
- งานพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว

1.2 ฝายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว

ประชาชน
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั

1.3 ฝายอํานวยการ
- งานการเจาหนาท่ี

2. กองคลัง
2.1 ฝายพัฒนารายได

- งานพัฒนารายได
- งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย
- งานเรงรัดรายได

2.2 ฝายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพยสิน
- งานสถิติการคลัง

2.3 ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน
2.4 งานธุรการ

3. กองชาง
3.1 ฝายแบบแผนและกอสราง

- งานวิศวกรรม
- งานสถาปตยกรรม

/3.2 ฝายการ...



โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมาย
เหตุ

3.2 ฝายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานศูนยเครื่องจักรกล
- งานจัดสถานท่ีและการไฟฟาสาธารณะ

3.3 ฝายบริหารงานท่ัวไป
- งานธุรการ

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
4.1 ฝายบริหารงานสาธารณสุข

- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
- งานรักษาความสะอาด
- งานเผยแพรและฝกอบรม

4.2 ฝายบริการสาธารณสุข
- งานสงเสริมสุขภาพ
- งานสัตวแพทย
- งานทันตสาธารณสุข
- งานศูนยบริการสาธารณสุข

4.3 งานธุรการ
5. กองวิชาการและแผนงาน

5.1 ฝายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- งานนิติการ

5.2 ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
- งานประชาสัมพันธ
- งานวิจัยและประเมินผล

5.3 งานธุรการ
6. กองการศึกษา

6.1 ฝายบริหารการศึกษา
- งานโรงเรียน
- งานหองสมุดพิพิธภัณฑ และเครือขาย

ทางการศึกษา
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานสงเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม

6.2 หนวยศึกษานิเทศก
6.3 งานธุรการ
6.4 งานงบประมาณ

3.2 ฝายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานศูนยเครื่องจักรกล
- งานจัดสถานท่ีและการไฟฟาสาธารณะ

3.3 ฝายบริหารงานท่ัวไป
- งานธุรการ

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
4.1 ฝายบริหารงานสาธารณสุข

- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
- งานรักษาความสะอาด
- งานเผยแพรและฝกอบรม

4.2 ฝายบริการสาธารณสุข
- งานสงเสริมสุขภาพ
- งานสัตวแพทย
- งานทันตสาธารณสุข
- งานศูนยบริการสาธารณสุข

4.3 งานธุรการ
5. กองวิชาการและแผนงาน

5.1 ฝายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- งานนิติการ

5.2 ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
- งานประชาสัมพันธ
- งานวิจัยและประเมินผล

5.3 งานธุรการ
6. กองการศึกษา

6.1 ฝายบริหารการศึกษา
- งานโรงเรียน
- งานหองสมุดพิพิธภัณฑ และเครือขาย

ทางการศึกษา
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานสงเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม

6.2 หนวยศึกษานิเทศก
6.3 งานธุรการ
6.4 งานงบประมาณ

/7. กองชาง...



โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมาย
เหตุ

7. กองชางสุขาภิบาล
7.1 ฝายจัดการสภาพแวดลอมดานวัสดุใชแลว

- งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานเครื่องจักรกลและซอมบํารุง
- งานแบบแผนและกอสราง
- งานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย

7.2 งานธุรการ
8. กองสวัสดิการสังคม

8.1 ฝายสงเสริมและสวัสดิการสังคม
- งานสังคมสงเคราะห
- งานพัฒนาชุมชน

8.2 งานธุรการ
9. หนวยตรวจสอบภายใน

7. กองชางสุขาภิบาล
7.1 ฝายจัดการสภาพแวดลอมดานวัสดุใชแลว

- งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานเครื่องจักรกลและซอมบํารุง
- งานแบบแผนและกอสราง
- งานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย

7.2 งานธุรการ
8. กองสวัสดิการสังคม

8.1 ฝายสงเสริมและสวัสดิการสังคม
- งานสังคมสงเคราะห
- งานพัฒนาชุมชน

8.2 งานธุรการ
9. หนวยตรวจสอบภายใน



8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง
เทศบาลเมืองทุงสงเปนเทศบาลขนาดใหญ มีภารกิจ และอํานาจหนาท่ีท่ีจะตองทําเปนจํานวน

มากตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542
และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2546) ประกอบกับเทศบาล
มีนโยบายท่ีจะพัฒนาเทศบาล ใหมีความเจริญในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานคุณภาพชีวิตประชาชน
ในเขตเทศบาล ซึ่งเปนเปาหมายหลักของการพัฒนา เพราะเทศบาลเล็งเห็นวาถาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในเขตเทศบาลดีแลว ก็จะเปนพ้ืนฐานในการท่ีจะพัฒนาในดานอ่ืนๆ ใหดียิ่งๆ ข้ึนไป เทศบาลเมืองทุงสง
ไดวิเคราะหภารกิจหลักและภารกิจรอง ปริมาณงาน รวมท้ังโครงสรางการกําหนดสวนราชการ เพ่ือประมาณ
การใชอัตรากําลังของพนักงานและพนักงานจางในอนาคตในระยะเวลา 3 ป ตอไปขางหนา วาจะมีการใช
อัตรากําลังจํานวนเทาใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และความคุมคาตอการใชจายงบประมาณ
ของเทศบาลท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชนตอเทศบาล
เปนไปอยางมีคุณภาพ จึงกําหนดตําแหนงพนักงานและพนักงานจางในแผนอัตรากําลัง 3 ป ในแตละ
สวนราชการตางๆ ไดนําแผนพัฒนาสามปมาวิเคราะหการกําหนดตําแหนง

แผนพัฒนาสามป ตามนโยบายในการบริหารเทศบาลเมืองทุงสง ประกอบดวย นโยบายเรงดวน
5 เรื่อง นโยบายการพัฒนา 5 ดาน และยุทธศาสตรการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
นโยบายเรงดวน
1. จัดความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ปรับปรุงถนน ทางเทา ปรับภูมิทัศนเมือง และยกระดับ

มาตรฐานตลาดสดนาซื้อ จัดทําฐานขอมูลและจัดระเบียบการขายสินคาหาบเร แผงลอยในเขตเทศบาล
ใหสําเร็จ

2. สานตอแผนปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถลม ควบคูกับการปองกันภัยแลง
ท่ีสงผลกระทบตอชีวิต ความเปนอยูและอาชีพของคนในทองถ่ินอยางยั่งยืน

3. พัฒนารายได เพ่ิมประสิทธิภาพการใชงบประมาณ และการบริหารทรัพยสินของเทศบาล ขับเคลื่อน
การพัฒนาศูนยกระจายสินคาระบบรางภาคใต-ทุงสงใหสําเร็จ โดยประสานงานเชิงรุกกับกลไกภาครัฐ
เอกชนและประชาสังคมท้ังในประเทศและตางประเทศ และขับเคลื่อนโครงการสถานีขนสงยอยใหเสร็จ
สมบูรณ เชื่อมโยงการใชงานสถานีขนสงอําเภอทุงสง เพ่ือนํามาซึ่งรายไดในการพัฒนาเมืองในอนาคต

4. สนองนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และจังหวัดนครศรีธรรมราชในเรื่องยาเสพติด โดยปองกันกลุมเสี่ยงและ
ประชาชนในทองถ่ินไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด และสงเสริมใหผูติดยาเสพติดไดรับการบําบัดรักษา
ใหกลับมาเปนคนดีของสังคม ตามแนวทาง “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว”

5. กําหนดมาตรการ “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว” และปฏิบัติการข้ันเด็ดขาดในการขจัดอบายมุขและยาเสพติด
รวมท้ังบังคับใชมาตรฐานการปฏิบัติตามวินัยจราจร และมาตรการประหยัดพลังงานภายในองคกรเทศบาล
เมืองทุงสง

นโยบายการพัฒนา
1. ดานการพัฒนาการศึกษา สงเสริมการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปญญาทองถ่ิน

เพ่ือสรางทุงสงเปน “เมืองแหงการเรียนรู”

/1.1 ขับเคลื่อน...



1.1 ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2
(พ.ศ.2552-2561) เพ่ือรองรับการเขาสูสังคมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน และไรพรมแดน เกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต เด็กและเยาวชนในทองถ่ิน ไดรับการพัฒนาท้ังทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
เกิดความใฝรู รักการอาน ใฝดีและมีคุณธรรม เห็นแกประโยชนสวนรวม มีจิตสาธารณะและสรางวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย

1.2 สงเสริมมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะดานภาษาท้ังภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอ่ืนๆ รวมตลอดถึงการสงเสริมทักษะดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และการกีฬา

1.3 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา พัฒนาศูนย
เด็กเล็กรีสอรทอนุบาลใหไดมาตรฐาน สนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม โดยมุงเนนโรงเรียนเปนฐาน
(SBMLD)กระจายอํานาจดานงบประมาณ ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหเปนมืออาชีพ การจัดหาทุนการศึกษา และสงเสริมการดํารงชีวิตของเด็กและเยาวชน ประชาชนในสังคม
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ใหเปนผูท่ีสามารถแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

1.4 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูท้ังในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา
และการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาอาคารเกา รสพ. ของการรถไฟเปนชุมทางประวัติศาสตรเมืองทุงสง
(พิพิธภัณฑเมืองทุงสง) พัฒนาสวนสาธารณะถํ้าตลอด และสวนพฤกษาสิรินธรเปนแหลงเรียนรูธรรมชาติศึกษา
และการทองเท่ียวเชิงนิเวศ สรางยิมเนเซียมรองรับการพัฒนานักเรียนโรงเรียนกีฬาสูมืออาชีพ

1.5 เสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงานของไทย โดยใชกิจกรรมท่ีหลากหลายเกิด
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค พัฒนาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนใหมีความเลื่อมใส ศรัทธา ทะนุบํารุงศาสนา
รวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หางไกลจากยาเสพติด เสริมสรางภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ และเพ่ิมพูนความสัมพันธกับชุมชน

1.6 สงเสริมการกีฬาสูนักกีฬาอาชีพท่ีหลากหลายประเภทกีฬา และสงเสริมใหเด็กหนึ่งคนเลน
กีฬาเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ืออาชีพอยางนอยหนึ่งประเภทกีฬา

1.7 สงเสริมสนับสนุนเยาวชนฝกฝนเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ิน โดยขยายผลการ
เรียนรู “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งดนตรี หนึ่งศิลปะการแสดง หนึ่งศิลปะหัตกรรม”
2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาและสงเสริมการคาขาย ของผูประกอบการ
ทุกประเภท ทุกระดับ และชุมชน ใหสามารถเพ่ิมรายได ลดรายจาย และมีขีดความสามารถในการแขงขัน

2.1 สงเสริมการลงทุนและพัฒนาใหเมืองทุงสง เปนศูนยรวบรวมและกระจายสินคาระบบราง
ของภาคใต เพ่ือพัฒนารายไดของเทศบาล และรองรับการเชื่อมโยงโครงการพัฒนาของรัฐบาล , โครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (IMT GT) และรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

2.2 สงเสริมและพัฒนาใหเมืองทุงสงเปนศูนยกลางการจําหนายสินคาท่ัวไป และผลิตภัณฑ
สินคาOTOP ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานจากชุมชนตางๆ

2.3 พัฒนาปรับปรุงตลาดสดชั้น 2 ใหเปนศูนยเสื้อผาท่ีมีคุณภาพ
2.4 สงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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2.5 สงเสริมใหภาครัฐ เอกชน จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวและกิจกรรมอ่ืน เพ่ือสงเสริม
การตลาดและสรางรายไดใหแกคนในทองถ่ิน

2.6 สงเสริมสนับสนุนองคกรชุมชน ใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของชุมชน เพ่ือเพ่ิมรายไดและลดรายจายไดในครัวเรือน
3. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหอยูดีมีสุข อยูเย็นเปนสุข อยางยั่งยืน เพ่ือดูแลความเปนอยูของประชาชน
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี บานเมืองสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามัยท่ีดี มีความสุข มีความอบอุนในครอบครัว ชุมชน เขมแข็ง และ
มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

3.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติแกเทศบาล
โรงเรียนและชุมชน

3.2 พัฒนาคุณภาพการบริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสาธารณสุข รวมกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ใหบริการเชิงรุกรวมกับกลุม ชมรมดานสงเสริมสุขภาพ ขยายโอกาสใน
การเขาถึงบริการท่ีไดมาตรฐาน รวดเร็ว เปนธรรม และท่ัวถึง ใหบริการตรวจรักษาพยาบาลโดยแพทย มีการ
จัดทําระเบียนผูปวยเพ่ือการดูแลอยางตอเนื่อง จัดหาเวชภัณฑและเครื่องใชทางการแพทยท่ีทันสมัย

3.3 สงเสริมสุขภาพดี วิถีไทย ไดแกการใหการสนับสนุนการแพทยแผนไทย และการแพทย
ทางเลือก

3.4 พัฒนาคุณภาพสวัสดิการผูดอยโอกาส ลดปจจัยเสี่ยง และสรางเสริมสุขภาพแกเด็ก สตรี
ผูสูงอายุผูพิการ ผูดอยโอกาสและเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวสงเสริมสนับสนุนการออก
กําลงักายทุกรูปแบบใหทุกชุมชนมีลานกีฬา เพ่ือสงเสริมและดูแลสุขภาพของตนเอง

3.5 สงเสริมกลุมผูสูงอายุ ปราชญชาวบาน ในการบริหารจัดการศูนยสงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุ
เทศบาลเมืองทุงสง

3.6 สงเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายทุกรูปแบบ รวมกับกลุม ชมรมดานสุขภาพใหทุกชุมชน
มีลานกีฬา เพ่ือสงเสริมและดูแลสุขภาพของตนเอง

3.7 สงเสริมและใหความสําคัญตอกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธท่ีดี สรางความอบอุน มีความ
เอ้ือเฟอเก้ือกูลกันท้ังในระดับครัวเรือน และชุมชน

3.8 สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถขององคการบริหารชุมชนเมือง ใหมีการ
บริหารจัดการท่ีดี ชุมชนเขมแข็ง และสามารถจัดทําผังและแผนชุมชนไดอยางมีคุณภาพ เปนเครื่องมือนํามาใช
ในการพัฒนาชุมชน และไดรับการจัดสรรงบประมาณจากทางเทศบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางเพียงพอ

3.9 “ทุงสงเมืองสะอาด” พัฒนาปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความสะอาด
ทางถนน ทางเทา รางรถไฟ พ้ืนท่ีสาธารณะตางๆ ของเมือง และสงเสริมใหมีการพัฒนาดูแลรักษาความสะอาด
ของพ้ืนท่ีอ่ืนของเมืองใหครอบคลุมท้ังในระดับครัวเรือน ชุมชน และหนวยงาน โดยชุมชนและทุกภาคสวน
มีสวนรวม จัดตั้งชมรมรีไซเคิล

3.10 ขยายระบบบําบัดน้ําเสียใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเทศบาล
3.11 พัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะถํ้าตลอด สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

พระชนมพรรษา สวนพฤกษาสิรินธร เกาะกลางถนนและสวนหยอมท่ัวท้ังเมือง
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3.12 พัฒนาปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
โดยติดตั้งระบบทีวีวงจรปดครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังเมือง เชื่อมโยงกับสัญญาณกับบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดูแลไฟฟาและแสงสวางตามถนน ตรอก ซอยและท่ีสาธารณะ สนับสนุนใหความรวมมือกับสถานีตํารวจจัด
ใหมียามชุมชนออกตรวจพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงสรางความม่ันใจและดูแลความปลอดภัยใหคนในชุมชน ลดการเกิด
อาชญากรรมและแหลงม่ัวสุม

3.13 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษสิ่งแวดลอม จัดการ
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศใหสมดุล ดูแลบํารุงรักษาปาไม ตนน้ํา แมน้ําลําคลอง พ้ืนท่ีชุมน้ํา และระบบ
โครงขายน้ําประสานงานอยางบูรณาการในการบริหารจัดการโครงขายน้ําระหวางภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและทุกประเด็นการพัฒนา ควบคูกับการวิจัยและนําผลการวิจัยและนวัตกรรม มาปรับใชใน
การพัฒนาอยางตอเนื่อง ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ําเพ่ือปองกันและจัดการภัยพิบัติ น้ําทวม น้ําแลง
และน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค

3.14 เตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุงสูเมืองทุงสง “เมืองคารบอน
ต่ํา”ตามแนวคิด

- “เมืองแหงตนไม” ดําเนินการและสนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของเมือง
“เมืองคารบอนต่ํา”

- “เมืองไรมลพิษ” เพ่ือดูแลจัดการเรื่องขยะและน้ําเสีย ฌาปนสถาน ใหเกิดมลพิษ
นอยท่ีสุด

- “เมืองพิชิตพลังงาน” เพ่ือบริหารจัดการเรื่องการลดการใชพลังงานฟอสซิล ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และสงเสริมพลังงานสะอาด

- “เมืองท่ีมีการบริโภคอยางยั่งยืน” ดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมสงเสริมสนับสนุนเกษตรเมือง สวนผักในเมือง และนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
บริโภค
4. ดานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในบริหารงานของเทศบาลเมืองทุงสงโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได มุงผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก บูรณาการ
ทุกภาคสวน ใหมีสวนรวม รวมคิด รวมวางแผน รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมประเมินผล รวมรับผิดชอบ
รวมรับผลการพัฒนา และรวมภาคภูมิใจกับความสําเร็จจากผลของพัฒนาเมืองทุงสงท่ีไดรวมกันทําอยาง
ตอเนื่องดวยความรูสึกรวมเปนหนึ่งเดียววา “ทุกคนเปนเจาของเมืองทุงสงรวมกัน”

4.1 พัฒนารายไดโดยกระบวนการมีสวนรวม เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาเมืองทุงสง
4.2 สงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการทํางาน
4.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.4 พัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบสื่อสาร และเพ่ิมชองทางการสื่อสาร ใหประชาชนเขาถึงขอมูล

ขาวสารไดงาย รวดเร็ว และท่ัวถึง เชน จัดใหมีอินเตอรเน็ตไรสายท่ัวเมือง ระบบสงชางโดย SME วิทยุชุมชน
เว็บไซต เฟสบุค และสายดวนนายกฯ

4.5 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการใหบริการ มีเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัย ใหมี
มาตรฐานการบริการ บริการดวยความเสมอภาค เปนธรรม มีสิทธิเทาเทียมกัน ประชาชนไดรับดวยความ
สะดวก รวดเร็วมีความพึงพอใจสูงสุด เตรียมการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
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4.6 ปรับปรุงระบบการบริหารงานเทศบาลโดยนําระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมเปน
แนวทางดําเนินงานสูการปฏิบัติในเทศบาล เชน ปรับปรุงโครงสรางการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยพัฒนา
สมรรถนะ และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สรางทัศนคติเชิงบวก และจิตสาธารณะ
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางสรางสรรค นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
สรางระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพมาใชบริหารงานเทศบาลและบริหารการ
พัฒนาเมืองทุงสงจัดทําตัวชี้วัดใชวัดผลการปฏิบัติหนาท่ีท้ังในระดับบุคคลและองคกรใหเกิดความคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุด
5. ดานการวางผังเมืองและผังชุมชน พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การจัดการความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การจัดการจราจร
และภูมิทัศนของเมือง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และท่ีสําคัญอยางยิ่งคือ
การจัดการภัยพิบัติอุทกภัย วาตภัย ดินถลม ภัยแลง และอัคคีภัย

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ

สูคุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา

กลยุทธ/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
1. พัฒนาผูเรียนใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
คานิยมท่ีเหมาะสม  มีความรูคู คุณธรรม  สราง
โอกาสในการเรียนรู  ตามเกณฑมาตรฐาน และ
สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข

- รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุมสาระ
- จํานวนโรงเรียนท่ีผานเกณฑมาตรฐาน สมศ
- จํานวนโรงเรียนท่ีผานเกณฑมาตรฐานกรมสงเสริมฯ

2. พัฒนาผูเรียนใหไดรับโอกาสในการศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงข้ึนและมีคุณภาพ

- รอยละของผูจบการศึกษาข้ันสูงสุดของโรงเรียน
ไดรบัการศึกษาตอ

3. พัฒนาหลักสูตร  สนับสนุนงานวิจัยดานการ
พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรูใหมีความโดด
เดนทุกกลุมสอดคลองกับความตองการทองถ่ิน
สะทอนเอกลักษณของชุมชนและมีการขยายผล
ไปสูการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ

- มีหลักสูตรทองถ่ินท่ีทุงสงครอบคลุม 6 กลุมสาระ
- จํานวนหนวยเรียนรูท่ีเก่ียวของกับเอกลักษณความ
เปนทุงสงเพ่ิมข้ึน
- รอยละของนักเรียนท่ีผานหลักสูตร
- จํานวนศูนยเรียนรูในโรงเรียนท่ีสะทอนเอกลักษณ
ชุมชน

4. พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนใหมีความพรอมทุกดาน
โดยจัดตั้ ง โรง เรี ยนและพัฒนาระบบบริหาร
“รีสอรทอนุบาล” และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- จํานวนศูนยสื่อเรียนรูในอนุบาลรีสอรทท่ีมีคุณภาพ
ตามเกณฑ
- รอยละของนักเรียนท่ีมีอายุ 3-6 ปท่ีมีพัฒนาการท้ัง
4 ดานอยูในระดับดี
- จํานวนศูนยพัฒนาเด็กท่ีมีอยูและท่ีจะสรางข้ึนใหม
ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐาน

5. พัฒนาครูตนแบบและบุคลากรทางการศึกษาให
ไดมาตรฐานและมีความเปนเลิศ  โดยมุงเนนการ
ประยุกตใช  เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและ

- จํานวนครูตนแบบท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ
- รอยละของครูตนแบบท่ีไดรับการพัฒนาแลวผาน
เกณฑมาตรฐานสมรรถนะครูตนแบบของทม.ทุงสง

6.พัฒนา…



กลยุทธ/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
นวัตกรรมสมัยใหม ในการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารการศึกษา

6. พัฒนาศูนยเรียนรูใหเปนหองเรียนตนแบบเพ่ือ
เสริมสรางการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนท้ัง 5 ดาน

- จํานวนหองเรียนตนแบบท่ีกลุมสาระไดดําเนินการ
ผานมาตรฐาน

7 สนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พัฒนาสูความเปน
เลิศและสูมืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโรงเรียน  และระบบโครงสราง
พ้ืนฐานดานกีฬาใหไดมาตรฐาน

- รอยละของนักเรียนท่ีผานการเขารวมแขงขันกีฬา
ระดับตาง ๆ เพ่ิมข้ึน
- ประเภทกีฬาท่ีเทศบาลเมืองทุงสงไดเขาสูความเปน
เลิศ
- จํานวนครั้งท่ีทม.ทุงสงไดรับการเปนเจาภาพจัด
แขงขันระดับประเทศและระดับชาติ
- จํานวนชมรมท่ีมีการรวมตัวดานกีฬาเพ่ิมข้ึน
- จํานวนสนามฝกซอมและแขงขันดานกีฬาสูความ
เปนเลิศเพ่ิมข้ึน
- จํานวนนักกีฬาของทม.ทุงสงท่ีไดรับการคัดเลือกเปน
นักกีฬาทีมชาติ

8 สรางระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุงสงเสริมสรางการมีสวนรวมบริหาร
จัดการของภาคีทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพเปน
ระบบและไดมาตรฐาน

- จํานวนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองทุงสงท่ีผาน
มาตรฐาน SBM
- จํานวนครั้งท่ีไดจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพกรรม
การศึกษารวมกับเทศบาลเมืองทุงสง

9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพได
มาตรฐานและมุงเนนความเปนเลิศในดานวิชาการ
และดานสังคม

- รอยละของนักเรียนท่ีผานเกณฑมาตรฐานการ
ทดสอบระดับชาติ
- จํานวนโรงเรียนเกณฑมาตรฐาน สมศ
- จํานวนโรงเรียนเกณฑมาตรฐานกรมสงเสริมฯ
- ผลคะแนนทดสอบ O-Net เฉลี่ยทุกโรงเรียนท่ีมี
สิทธิสอบ

10 นําภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพ
มาเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้ัง
ในระบบและนอกระบบการศึกษา

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี ทม.ทุงสง  ใหการ
สงเสริมสนับสนุนดานประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา
- จํานวนพิพิธภัณฑทองถ่ินท่ีจัดตั้งได
- จํานวนโรงเรียนท่ีฝกศิลปะทองถ่ิน
- จํานวนชุมชนท่ีมีกลุมศิลปะการแสดงประจําชุมชน
และมีรายไดจากการแสดง
- จํานวนสาขาของภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเทศบาลสงเสริม
ใหมีการสืบสาน

/ยุทธศาสตร…



ยุทธศาสตรท่ี 2 รวมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดลอม ปองกันน้ําทวม
สูเมืองนาอยู อยางยั่งยืน

กลยุทธ/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
1. บูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพ
ในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยเมืองทุงสงแบบ
บูรณาการใหยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาดาน
กายภาพและดานกระบวนการทางสังคมอยางเชื่อมโยง
และตอเนื่อง

- รอยละของงบประมาณท่ีใชในการแกไขปญหาน้ํา
ทวมลดลง
- รอยละของทางระบายน้ํา(คลองเหมือง คูระบายน้ํา
ทางน้ําสาธารณะ)ท่ีไดรับการขุดลอก

2. สรางกระบวนการเรียนรูกฎหมายผังเมืองรวมเมือง
ทุงสง และสงเสริมการมีสวนรวมในการปฏิบัติ

- มีผังเมืองรวมเมืองทุงสงท่ีประกาศใชบังคับโดย
ประชาชนมีสวนรวม
- จํานวนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุงสงท่ีมีการ
จัดทําผังชุมชนท่ีไดมาตรฐาน

3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานโครงขายถนน  ระบบ
ระบายน้ํา ไฟฟาประปา  โทรศัพท  ใหเพียงพอ และ
ปรับปรุงบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีสาธารณะขนสงท่ี
ทันสมัย ภายใตกรอบความรวมมือระหวางภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจและเอกชน

- จํานวนถนนในเขตเทศบาลท่ีมีคูระบายน้ําท่ีได
มาตรฐาน
- จํานวนถนนในเขตเทศบาลท่ีไดรับการปรับปรุงให
ไดมาตรฐาน
- รอยละของจํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช
- รอยะละของถนนสาธารณะท่ีไดรับบริการไฟฟา
สาธารณะสองสวางท่ัวถึง
- รอยละของครัว เรือนท่ีมีน้ํ าประปาสะอาดได
มาตรฐานการประปาสวนภูมิภาค

4. ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีสวนธารณะ สวน หยอม
และปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหสวยงามเปน
ระเบียบโดยทุกภาคสวนมีสวนรวม

- รอยละของพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ สวนหยอม ในเขต
เทศบาลท่ีไดรับการปรับปรุงใหสวยงามเปนระเบียบ
ไดมาตรฐาน

5. ปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะอยาง
มีสวนรวม

- รอยละของพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีไดรับการคุมครอง
ปองกัน  ไมมีการบุกรุก

6. ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด  ตลาด
นัด  ตลาดคนเดิน  ใหสวยงาม สะอาด ถูกหลัก
สุขาภิบาลโดยการมีสวนรวม

- รอยละรานคาในตลาด รานอาหาร และแผงลอย
ท่ีข้ึนทะเบียนท่ีไดมาตรฐาน ฟูด เซพ ตี้ ตามเกณฑ
- รางวัลตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองทุงสง

7. สงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม

- รอยละของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลท่ีไดรับการสงเสริม
อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

8. จัดระบบจราจรใหมีระเบียบและสรางวินัยจราจร
แกประชาชน โดยทุกภาคสวนรวมแบบบูรณาการ

-รอยละผูกระทําผิดกฎหมายจราจรในเขต ทม.ทุงสง
ลดลง

/9. ปรับปรุง…



กลยุทธ/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
9. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลใหมีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล

- ปริมาณขยะลดลง 50%

10. บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีอยูใหมี
ประสิทธิภาพโดยประชาชนมีสวนรวมและขยายระบบ
บําบัดน้ําเสียใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาล

- รอยละของครัวเรือนท่ีมีการติดตั้งบอดักไขมันท่ีได
มาตรฐานในเขตเทศบาลเพ่ิมข้ึน
- มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ ทม.ทุงสงท่ีได
มาตรฐาน
- รอยละของสัดสวนพ้ืนท่ีในเขตทม.ทุงสงท่ีมีระบบ
บําบัดน้ําเสียครอบคลุม
- จํานวนแหลงน้ํา คู คลอง มีคุณภาพน้ําเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน

11. รณรงคสงเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟาและ
น้ํามันและสนับสนุนการใชพลังงานทางเลือก

- ปริมาณการใชไฟฟาของเทศบาลลดลง
- จํานวนประเภทของกิจกรรมดานพลังงานทางเลือก
ในเขตทม.ทุงสงเพ่ิมข้ึน

12. สงเสริมทุกภาคสวนมีสวนรวมพัฒนาเมืองทุงสง
สูเมืองคารบอนต่ํา เมืองจักรยาน เมืองรูสูภัยพิบัติ

- รอยละของครัวเรือนท่ีคัดแยกขยะและนํามาใช
ประโยชนตามหลัก 3R
- รอยละของขยะท่ีไดกําจัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล
- บุคลากรในสังกัดเทศบาล นักเรียน/ประชาชนใน
เมือง มีการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน ไมนอยกวา
70 คน
- จํานวนครัวเรือนไดรับผลกระทบจากภัยน้ําทวม

ลดลง 50% เทียบกับป 2554

/ยุทธศาสตร…



ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สูคุณภาพชีวิตท่ีดีกวา
กลยุทธ/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
1. สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการลงทุนดานคมนาคม
ขนสง รองรับการขยายการลงทุนภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมและขยายการจางงานในพ้ืนท่ีให
สามารถลดตนทุนและเพ่ิมความสามารถในการ
แขงขัน

- จํานวนศูนยกระจายสินคาท่ีไดมาตรฐาน
- จํานวนแรงงานท่ีจางเพ่ิมทางตรง-ทางออมในศูนย
กระจายสินคา

2. พัฒนาทักษะและสงเสริมอาชีพแกกลุมผูจางงาน
กลุมอาชีพ ผูดอยโอกาสยากจน ภายใตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคสวนมีสวนรวม

- จํานวนกลุมอาชีพในเขตทม.ทงุสงท่ีไดรับการสงเสริม
อาชีพและมีรายไดเพ่ิมข้ึน
- รอยละของผูสนใจไดพัฒนาสรางอาชีพและเพ่ิมรายได

3. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดเครือขายธุรกิจการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เชิงวัฒนธรรม และการกีฬา
เชื่อมตอแหลงทองเท่ียวเชิงกิจกรรมและสงเสริมการ
ทองเท่ียวของเมืองทุงสงเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีใกลเคียง
โดยชุมชนมีสวนรวม

- รอยละของรายได ท่ี เ พ่ิมข้ึนของครัวเรือนในเขต
เทศบาล
- รอยละของนักทองเท่ียวในเขตเทศบาลเมืองทุงสง
เพ่ิมข้ึน
- รอยละของรายไดจากนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน
- จํานวนชุมชนท่ีมีกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษเพ่ิมข้ึน

4. จัดบริการสาธารณสุขใหไดมาตรฐานท่ัวถึงและ
รณรงคสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกตอง

- ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการสุขภาพ

5. จัดระบบปองกันอาชญากรรม ยาเสพติด และ
อบายมุข โดยทุกภาคสวนมีสวนรวม

- จํานวนกลุมเสี่ยง แกนนําและอาสาสมัครไดรับความรู
และนําไปสรางภูมิคุมกันใหกับตัวเองและชุมชน
- รอยละของกิจกรรมงานบุญประเพณีท่ีปราศจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

6. พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัย
พิบัติ ใหมีประสิทธิภาพโดยทุกภาคสวนมีสวนรวม

- ร อ ย ล ะ ข อ ง ชุ ม ช น มี ร ะ บ บ ป อ ง กั น อั ค คี ภั ย
- รอยละของอปพร.ในเขตเทศบาลเมืองทุงสงท่ีผานการ
อบรมไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน

7. สงเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก
คนชรา ผูดอยโอกาส คนพิการ คนยากจน ใหพอแก
การดํารงชีพและเปนธรรม

รอยละของคนชราผูดอยโอกาส คนพิการ คนยากจน ท่ี
ไดรับเบี้ยยังชีพตามเกณฑและไดลงทะเบียนกับเทศบาล

/ยุทธศาสตร…



ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองคกรเทศบาลและองคกรชุมชนสูการบริหาร
จัดการท่ีดีโดยทุกภาคีมีสวนรวมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสูเทศบาลอัจฉริยะ

กลยุทธ/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการและเพ่ือการบริการประชาชน
ของเทศบาลและชุมชนใหมีประสิทธิภาพและได
มาตรฐานสามารถเขาถึงไดงายสะดวกในการใช
ประโยชน

- รอยละของระบบฐานขอมูลและ ICT ท่ีเปนปจจุบัน
ถูกตอง ครอบคลุม ภารกิจของ ทม.ทุงสง
- รอยละของผูมาใชบริการขอมูลเวปไซดของเทศบาล
เพ่ิมข้ึน
- รอยละของขอรองเรียนของประชาชนท่ีเสนอผาน
ในเวปไซตไดรับการแกไข

2.พัฒนาศักยภาพบุคคลใหมีความรูและทักษะใน
การทํางานเฉพาะด านและทํางานเปน ทีม ท่ี มี
ประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผาน
เกณฑการบริหารจัดการท่ีดี

- รอยละของบุคลากรของทม.ทุงสงท่ีไดรับการพัฒนา
ทักษะเฉพาะดาน
- รอยละของผูนําชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาและนําความรู
ไปใช

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนางานและพัฒนาชุมชนใหมีประสิทธิภาพ และ
ลดข้ันตอนปฏิบัติงาน

- รอยละของรอบระยะเวลาใหบริการของกระบวนงาน
ของเทศบาลเมืองทุงสงไดมาตรฐาน

4. พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของ
เทศบาลโดยสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมอยาง
เขมแข็ง

- จํานวนโครงการท่ีมีการบูรณาการระหวางกอง/ฝาย
เพ่ิมข้ึน
- รอยละของโครงการจากแผนชุมชนท่ีสภาชุมชนเสนอ
ตอเทศบาลและหนวยงานภายนอกไดรับอนุมัติเพ่ิมข้ึน
- รอยละของขอรองเรียนไดรับการแกไขจากเทศบาล

5. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได
ของเทศบาลใหครบถวน ท่ัวถึง และเปนธรรม

- รอยละของงบประมาณจากการจัดเก็บรายไดในเขต
ทม.ทุงสงเพ่ิมข้ึน

6. สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองการบริหารสู
การพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน

- รอยละโครงการจากแผนชุมชนท่ีสภาชุมชนเสนอตอ
เทศบาลและหนวยงานภายนอกไดรับอนุมัติเพ่ิมข้ึน

7. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและ
สถานท่ีปฏิบัติงาน

- ความพึงพอใจของผูปฏิบัติและผูรับบริการ

8. สงเสริมองคกรชุมชน (อบช.) ทุกองคการบริหาร
ชุมชน/กลุมตางๆใหมีสวนรวมในการพัฒนาเมือง
อยางเข็มแข็ง และบูรณาการความรวมมือจากทุก
ภาคสวน

/การ...



การกําหนดตําแหนงและภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับสูง) หนาท่ีเปนผูควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบ

งานของหนวยงานตางๆ ของเทศบาล โดยเสนอตรงตอนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) หนาท่ีควบคุม กํากับดูแล อนุมัติเบิกจาย

และรับผิดชอบในงานประจําของกองชาง และกองชางสุขาภิบาล
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) หนาท่ีควบคุม กํากับดูแล อนุมัติเบิกจาย

และรับผิดชอบในงานประจําของกองวิชาการและแผนงาน , กองคลัง , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และ
สํานักปลัดเทศบาล ในสวนท่ีเก่ียวกับคารับรองและพิธีการ
สํานักปลัดเทศบาล

มีหนาท่ีควบคุมรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล และงานท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ี
ของกองหรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลโดยแบงสวนราชการ
ภายในดังนี้

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของงาน
ธุรการ งานพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว

2. ฝายปกครอง มีหนาท่ีควบคุมดุแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานทะเบียน
ราษฎร และงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. ฝายอํานวยการ มีหนาท่ีควบคุมดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีเก่ียวกับบริหารงาน
บุคคลของพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดและไมสังกัดสถานศึกษา พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
กําหนดตําแหนงพนักงานและพนักงานจางในแผนอัตรากําลัง 3 ป ของสํานักปลัดเทศบาล ดังนี้

- หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) จํานวน    1  อัตรา
1. ฝายบริหารงานท่ัวไป

- หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน 2 อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน  14  อัตรา

2. ฝายปกครอง
- หัวหนาฝายปกครอง (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานเทศบาล จํานวน  12  อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน    7  อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 31 อัตรา

3. ฝายอํานวยการ
- หัวหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานเทศบาล จํานวน    4  อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน    1  อัตรา

/กองวิชา…



กองวิชาการและแผนงาน
มีหนาท่ีเก่ียวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย

จัดทําแผน หรือโครงการติดตามประเมินผล การดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ ซึ่งอาจเปนนโยบาย
แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคงของประเทศ ท้ังนี้ อาจะเปน
นโยบายแผนงานของเทศบาล หรือโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด แลวแต
กรณี และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยแบงสวนราชการภายในดังนี้

1. ฝายแผนงานและงบประมาณ มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน งานนิติการ

2. ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ี
ของงานวิจัยและประเมินผล งานประชาสัมพันธ
กําหนดตําแหนงพนักงานและพนักงานจางในแผนอัตรากําลัง 3 ป ของกองวิชาการและแผนงานดังนี้

- ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) จํานวน    1  อัตรา
1. ฝายแผนงานและงบประมาณ

- หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานเทศบาล จํานวน    4  อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน - อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน    3  อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน - อัตรา

2. ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
- หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ (นักบรหิารงานท่ัวไป ระดับตน) จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานเทศบาล จํานวน    2  อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน - อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน    4 อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา

3. งานธุรการ
- พนักงานเทศบาล จํานวน    1  อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน - อัตรา

กองคลัง
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการเบิกจาย การรับ การนําเงินสง การเก็บรักษาเงินและเอกสาร

การเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จบํานาญ เงินอ่ืนๆ
งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตางๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียน
คุมเงินรายได และรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดรองประจําเดือน ประจําป งานเก่ียวกับ
การพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และท่ีไดรับมอบหมาย โดยแบงสวนราชการภายในดังนี้
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1. ฝายพัฒนารายได มีหนาท่ี ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานพัฒนารายได
งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย และงานเรงรัดรายได

2. ฝายบริหารงานคลัง มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหนาท่ีของงานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุและทรัพยสิน และงานสถิติการคลัง

3. ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีหนาท่ีควบคุมดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติและประสาน
งานในหนาท่ีของงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และงานบริการขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
กําหนดตําแหนงพนักงานและพนักงานจางในแผนอัตรากําลัง 3 ป ของกองคลังดังนี้

- ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง) จํานวน    1  อัตรา
1 ฝายพัฒนารายได

- หัวหนาฝายพัฒนารายได (นักบริหารงานคลัง ระดับตน) จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานเทศบาล จํานวน    3  อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน - อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน    2 อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน    2   อัตรา

2 ฝายบริหารงานคลัง
- หัวหนาฝายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับตน) จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานเทศบาล จํานวน    4  อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน    4  อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน - อัตรา

3 ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- หัวหนาฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (นักบริหารงานคลัง ระดับตน) จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานเทศบาล จํานวน    2  อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน 1  อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน - อัตรา

4 งานธุรการ
- พนักงานเทศบาล จํานวน    2  อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน - อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน    1  อัตรา

กองชาง
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม

การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการกอสราง งานควบคุม
อาคารตามระเบียบ งานแผนการปฏิบัติงานกอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง และ
งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ
อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย โดยแบงสวนราชการภายในดังนี้
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1. ฝายแบบแผนและกอสราง มีหนาท่ีควบคุมดุแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของงาน
วิศวกรรม งานสถาปตยกรรม งานผังเมืองและการควบคุมอาคารใหเปนไปตามกฎหมาย

2. ฝายการโยธา มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของงาน
สาธารณูปโภคงานสวนสาธารณะ งานศูนยเครื่องจักรกล และงานจัดสถานท่ีและการไฟฟาสาธารณะ
กําหนดตําแหนงพนักงานและพนักงานจางในแผนอัตรากําลัง 3 ป ของกองชางดังนี้

- ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับกลาง) จํานวน    1  อัตรา
1 ฝายแบบแผนและกอสราง

- หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานเทศบาล จํานวน    7  อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน - อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน    3  อัตรา

2 ฝายการโยธา
- หัวหนาฝายการโยธา (นักบริหารงานชาง ระดับตน) จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานเทศบาล จํานวน    6  อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน    9  อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 14 อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 53 อัตรา

3 ฝายบริหารงานท่ัวไป
- หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานเทศบาล จํานวน    1  อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 4  อัตรา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ สาธารณสุขชุมชน สงเสริมสุขภาพและอนามัย การปองกัน

โรคติดตอ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม และงานอ่ืนๆ เก่ียวกับการใหบริการดานสาธารณสุข งานสัตวแพทย
ในกรณีท่ียังไมไดจัดตั้งกองการแพทย จะมีงานดานการรักษาพยาบาลในเบื้องตน เก่ียวกับศูนยบริการ
สาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข โดยแบงสวนราชการภายในดังนี้

1. ฝายบริหารงานสาธารณสุข มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของ
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม งานรักษาความสะอาดและงานเผยแพรและฝกอบรม

2. ฝายบริการสาธารณสุข มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของงาน
สงเสริมสุขภาพ งานสัตวแพทย งานศูนยบริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข

/กําหนด...



กําหนดตําแหนงพนักงานและพนักงานจางในแผนอัตรากําลัง 3 ป ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดังนี้
- ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) จํานวน    1  อัตรา
1 ฝายบริหารงานสาธารณสุข

- หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสขุ ระดับตน) จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานเทศบาล จํานวน    1  อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน    2  อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  16  อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 61 อัตรา

2 ฝายบริการสาธารณสุข
- หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน จํานวน 1  อัตรา
- พนักงานเทศบาล จํานวน  5  อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน - อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน    2  อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน  32  อัตรา
3 งานธุรการ
- พนักงานเทศบาล จํานวน    2  อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน - อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน    2  อัตรา

กองการศึกษา
มีหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา

การศึกษานอกระบบการศึกษา และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยแบงสวนราชการภายในดังนี้
1. ฝายบริหารการศึกษา

มีหนาท่ีควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานหองสมุด พิพิธภัณฑ และ
เครือขายทางการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานสงเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
กําหนดตําแหนงพนักงานและพนักงานจางในแผนอัตรากําลัง 3 ป ของกองการศึกษา ดังนี้

- ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง) จํานวน    1  อัตรา
1 ฝายบริหารการศึกษา

- หัวหนาฝายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับตน) จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานเทศบาล จํานวน    4  อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 40 อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน  44  อัตรา

2 หนวยงานนิเทศก
- พนักงานเทศบาล จํานวน    1  อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน - อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน - อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน    1  อัตรา
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3 งานธุรการ
- พนักงานเทศบาล จํานวน    5 อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน    3 อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน    1  อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน - อัตรา

4 งานงบประมาณ
- พนักงานเทศบาล จํานวน    1  อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน - อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน - อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน - อัตรา

กองชางสุขาภิบาล
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอมดานวัสดุท่ีใชแลว (ขยะ) การจัดการ

คุณภาพน้ํา การควบคุมออกแบบและกอสรางอาคารโรงเรียน ท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การควบคุมดูแล
รักษาตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย และมลพิษในดานอ่ืนๆ รวมท้ังการปฏิบัติงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย
โดยแบงสวนราชการภายในดังนี้

1. ฝายจัดการสภาพแวดลอมดานวัสดุใชแลว ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ี
ของงานเครื่องจักรกลและซอมบํารุง งานแบบแผนและกอสราง และงานควบคุมตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย
กําหนดตําแหนงพนักงานและพนักงานจางในแผนอัตรากําลัง 3 ป ของกองชางสุขาภิบาล ดังนี้

- ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล (นักบริหารงานชางสุขาภิบาล ระดับกลาง) จํานวน    1  อัตรา
1 ฝายจัดการสภาพแวดลอมดานวัสดุใชแลว

- หัวหนาฝายจัดการสภาพแวดลอมดานวัสดุใชแลว
(นักบริหารงานชางสุขาภิบาล ระดับตน) จํานวน    1  อัตรา

- พนักงานเทศบาล จํานวน    2  อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน    2  อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน - อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน  18  อัตรา

2 งานธุรการ
- พนักงานเทศบาล จํานวน    1  อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน - อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน    2  อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน    2  อัตรา

กองสวัสดิการสังคม
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ การสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน และชุมชนแออัด การจัดใหมีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย
เยาวชน การสงเสริมประเพณีทองถ่ินและงานสาธารณะ การใหคําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบเก่ียวกับ
สวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยแบงสวนราชการภายในดังนี้

/1.ฝาย...



1. ฝายสงเสริมและสวัสดิการสังคม มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ี
ของงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานพัฒนาชุมชน

กําหนดตําแหนงพนักงานและพนักงานจางในแผนอัตรากําลัง 3 ป ของกองสวัสดิการสังคม ดังนี้
- ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง) จํานวน    1  อัตรา
1 ฝายสงเสริมและสวัสดิการสังคม

- หัวหนาฝายสงเสริมและสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน) จํานวน    1  อัตรา

- พนักงานเทศบาล จํานวน    3 อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน - อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน    3  อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน    2  อัตรา

2 งานธุรการ
- พนักงานเทศบาล จํานวน    1  อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน - อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน    2  อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน - อัตรา

หนวยงานตรวจสอบภายใน
- พนักงานเทศบาล จํานวน - อัตรา
- ลูกจางประจํา จํานวน - อัตรา
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน - อัตรา
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน - อัตรา
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