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1
แผนอัตรากาลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
เทศบาลตาบลบ้านต๊า
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
1.1 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.)ได้มีประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.)เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และเรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 จึงต้องมีการ
ปรับปรุงแผนอัตรากาลังในรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.)
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งกาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ก จังหวัด) กาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใจ อยู่ในส่วนราชการใด
จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพ
ของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.เทศบาล,อบต) ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.เทศบาล,อบต) จัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ก.จังหวัด) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ก.กลาง) กาหนด
1.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.)ได้มี
มติฃอเห็นชอบประกาศการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.เทศบาล,อบต)จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบใน
การกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมากรข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อบจ.เทศบาล,อบต) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.เทศบาล,อบต) วิเคราะห์กาลังความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ,เทศบาล,อบต.) จึงได้
ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 -2560
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เทศบาลตาบลบ้านต๊ามีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อน
2.2 เพื่อให้เทศบาลตาบลบ้านต๊ามีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง โครงสร้างให้เหมาะสม
กับอานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและ
การใช้ตาแหน่งพนักงานเทศบาลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตาบลบ้านต๊า
2.5 เพื่อให้เทศบาลตาบลบ้านต๊า สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
เพื่อให้ การบริหารงาน ของเทศบาล เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มี
ประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่
จาเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เป็นอย่างดี
2.6 เพื่อให้เทศบาลตาบลบ้านต๊า สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังของเทศบาลตาบลบ้านต๊า ซึ่งมีนายกเทศมนตรีตาบล
บ้านต๊า เป็นประธานกรรมการ เห็นสมควรให้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมใน
เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบ้านต๊า ตาม กฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และ
สภาพปัญหาของเทศบาลตาบลบ้านต๊า
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลตาบลบ้านต๊า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ
3.4 จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ
สี่สิบ ของงบประมาณรายจ่าย
3.5 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อรองรับภารกิจอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่กาหนดหน้าที่ให้แก่เทศบาลและให้การ
วางแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลบ้านต๊า มีความครบถ้วน ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลบ้านต๊า วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบล ว่ามีปัญหาอะไรและ
ความจาเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สาคัญ ดังนี้
สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

4.1 สภาพปัญหาของพื้นที่
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ด้านการคมนาคม
ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไป
– มา ได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ,ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่, ก่อสร้างถนนลาดยาง
- ปรับปรุงและพัฒนาถนนให้มีสภาพผิวจราจรที่มีความมั่นคงแข็งแรงและกว้างมากขึ้น
- ก่อสร้างถนนลูกรัง ที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
1.2 ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
ดาเนินการจัดให้มีไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้านเพื่อทาให้เกิดแสงสว่างและสะดวกในการสัญจรและเป็น
การลดอุบัติเหตุลดปัญหาอาชญากรรมรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะรายทางตามตรอก ซอก ซอย ทางร่วม ทางแยกต่างๆ เป็นต้น
1.3 ด้านแหล่งน้า
การระบายน้า
ดาเนินการจัดให้มีระบบการระบายน้าที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงถึงกันพร้อมทั้งระบายน้าลงไปสู่แหล่งน้า
เพื่อใช้ในการทาการเกษตรต่อไป
- ก่อสร้างรางระบายน้า
- ขุดลอกรางระบายน้า
- ก่อสร้างสะพานลาน้า
แหล่งน้าเพื่อการอุปโภค/บริโภค
ดาเนินการจัดให้มีประปาหมู่บ้านครอบคลุมทุกหมู่บ้านพร้อมทั้งพัฒนาระบบประปาให้แรงดันของน้า
ไหลแรงได้มาตรฐาน
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาด100ครัวเรือน
- เดินท่อจ่ายน้าประปาที่ได้มาตรฐาน
- จัดหาน้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค
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แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ดาเนินการพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์และดาเนินการขุดคลองส่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเป็นระบบสามารถส่งน้าเพื่อการเกษตรไปได้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน / ตาบล
- ขุดลอกคลอง , หนองน้าต่างๆ
- ขุดลอกลาเหมือง
- ก่อสร้างฝายพร้อมประตูปิด - เปิดน้า
- ก่อสร้างคลองส่งน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัววี )
- ก่อสร้างดาดคอนกรีต
การอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
ดาเนินการคุ้มครองปุาไม้อนุรักษ์แหล่งน้ามิให้ถูกทาลายหรือเสื่อมสภาพไปก่อนเวลาอันสมควรพร้อมทั้ง
กระตุ้นและสร้างจิตสานึกให้กับประชาชนให้มีความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ฝึกอบรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
- การปลูกปุาในที่สาธารณะและการปลูกปุาทดแทน
2.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
2.1 ด้านอาชีพ
- ส่งเสริมการกระจายรายได้และสร้างอาชีพให้ประชาชนมีงานทาและมีรายได้มากขึ้น
- พัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีความสามารถในการบริหารการจัดการระบบ
การตลาด การผลิต และการจาหน่ายในราคาที่เป็นธรรม
- พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ
2.2 ด้านแรงงาน
- ประชาชนว่างงานในช่วงหลังหมดฤดูกาลทาการเกษตร
2.3 ด้านรายได้
ขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มอาชีพ รายได้ของประชากรตาบลบ้านต๊า ส่วนใหญ่รายได้ต่าซึ่งจาแนก
เป็นรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน/ปี ได้ดังนี้
- รายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้าง ประมาณ 20,000 บาท
- รายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกร ประมาณ 20,000 บาท
- รายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้างควบคู่กับการเกษตรกรรม ประมาณ 30,000 บาท
3.ปัญหาด้านสังคม
3.1 ด้านสาธารณสุข
- ปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและโรคระบาด
- กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยการพ่นสารเคมีกาจัดยุงลาย , ใส่ทรายอะเบท
- ปูองกันโรคติดต่อโดยการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขเพื่อเป็นการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า

5
3.2 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กในท้องถิ่นได้มีความรู้และทัดเทียมทางการศึกษา
- จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้ศึกษาต่อจนจบ
ภาคบังคับ
- จัดหาอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนเพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนชุดนักเรียนให้กับนักเรียนที่ยากจน
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
- จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอันได้แก่งานสงกรานต์ , งานลอยกระทง ,
งานเทศกาลลิ้นจี่ , งานกาชาดและของดีจังหวัดพะเยา
3.3 ด้านยาเสพติด
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด
- จัดสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติดประจาหมู่บ้าน
- จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนเพื่อการออกกาลังกาย
- จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
3.4 ด้านการสงเคราะห์คนยากจน คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ
ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนยากจนคนพิการเด็กและผู้สูงอายุ
- ให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
- ให้การสงเคราะห์แก่คนยากจน ผู้ยากไร้ ด้วยการจัดหาเครื่องนุ่งห่ม , ยารักษาโรคฯลฯ
- ให้การช่วยเหลือผู้ประสบกับภัยทางธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว ด้วยการจัดหาเครื่อง
บริโภค/ อุปโภค สังกะสี ไม้ ผ้าห่มกันหนาวฯลฯ
4. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
4.1 ด้านการพัฒนาบุคลากร
ดาเนินการยกระดับความรู้ความสามารถให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อบรมให้ความรู้ในระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
- ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ทัศนะศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
4.2 ด้านการพัฒนารายได้
ดาเนินการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องภายในตาบลให้ทั่วถึง และครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

- ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ
4.3 ด้านการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
- จัดหาคอมพิวเตอร์ , วิทยุสื่อสาร , โทรศัพท์ฯลฯ
- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
- จัดหารถบรรทุกน้า , รถดับเพลิง
- จัดทาปูายบอกสถานที่ , บอร์ดประชาสัมพันธ์
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5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5.1 ด้านการอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความสนใจขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์แหล่งน้าและปุาไม้ไม่ค่อยให้
ความสาคัญ ประกอบกับขาดบุคลากรในการดาเนินการ
5.2 ด้านการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการกาจัดขยะมูลฝอย ไม่มีภาชนะรองรับขยะ ทิ้งเรี่ยราด ไม่เป็นที่เป็นทางไม่มีการ
กาจัดขยะหรือกาจัดขยะไม่ถูกวิธี

4.2 ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
1. ความต้องการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ด้านการคมนาคม
ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไป – มา ได้สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ก่อสร้างถนนลาดยางและถนนลูกรังบดอัด
- ปรับปรุงและพัฒนาถนนให้มีสภาพผิวจราจรที่มีความมั่นคงแข็งแรงและกว้างมากขึ้น
- ก่อสร้างถนนลูกรัง ที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
1.2 ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
ดาเนินการจัดให้มีไฟฟูาสาธารณะ ภายในหมูบ่ า้ นเพือ่ ทาให้เกิดแสงสว่างและสะดวกในการสัญจร
และเป็นการลดอุบัติเหตุ ลดปัญหาอาชญากรรม รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะตาม ตรอก ซอก ซอย ทางร่วม ทางแยกต่างๆ เป็นต้น
1.3 ด้านแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค และเพื่อการเกษตร
ดาเนินการจัดให้มีประปาหมูบ่ า้ นครอบคลุมทุกหมูบ่ า้ น พร้อมทัง้ พัฒนาระบบประปาให้แรงดันของ
น้าไหลแรงได้มาตรฐาน และดาเนินการด้านระบบการระบายน้าที่ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงถึงกัน พร้อมทั้งระบาย
น้าลงไปสู่แหล่งน้าเพื่อใช้ในการทาการเกษตร โดยการพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่ในพื้นที่สาธารณ ประโยชน์ และมี
การขุดคลองส่งน้าเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ สามารถส่งน้าเพื่อการเกษตรไปได้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
ต่อไป
- ก่อสร้างรางระบายน้า
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 100 ครัวเรือน
- ก่อสร้างถังเก็บน้าใสระบบสะอาด
- จัดหากรองน้าระบบกรองน้าสะอาดสาหรับประปาหมู่บ้าน
- เพิ่มแรงดันของน้า
- เดินท่อจ่ายน้าประปาที่ได้มาตรฐาน
- ขุดสระน้าเพื่อการเกษตร
- ขุดลอกคลอง, หนองน้าต่างๆ
- ขุดลอกลาเหมือง
- ก่อสร้างฝายพร้อมประตูปิด -เปิดน้า
- ก่อสร้างคลองส่งน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัววี)
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2. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
2.1 ด้านอาชีพ
- ส่งเสริมการกระจายรายได้และสร้างอาชีพให้ประชาชนมีงานทาและมีรายได้มากขึ้น
- พัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้าน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีความสามารถในการบริหารการจัดการ
ระบบการตลาด การผลิต และการจาหน่ายในราคาที่เป็นธรรม
- พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ
3. ความต้องการด้านสังคม
3.1 ด้านสาธารณสุข
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ และโรคระบาด
- กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยการพ่นสารเคมีกาจัดยุงลาย, ใส่ทรายอะเบท
- ปูองกันโรคติดต่อ โดยการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขเพื่อปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
3.2 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กในท้องถิน่ ได้มคี วามรู้ และทัดเทียมทางการศึกษา
- จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ยากจน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้ศึกษาต่อ
จนจบภาคบังคับ
- จัดหาอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เสื้อผ้าชุดนักเรียน ให้กับนักเรียนที่ยากจน ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความสนใจ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
- จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อันได้แก่ งานสงกรานต์, งานลอย
กระทง , งานเทศกาลลิ้นจี่ , งานบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง และของดีจังหวัดพะเยา ฯลฯ
3.3 ด้านยาเสพติด
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด
- จัดสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติดประจาหมู่บ้าน
- จัดหาอุปกรณ์การกีฬาให้กับเยาวชนเพื่อการออกกาลังกาย
- จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
3.4 ด้านการสงเคราะห์คนยากจนคนพิการ เด็กและผู้สูงอายุ
ในการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ คนยากจน คนพิการ เด็กและผู้สูงอายุ
- ให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
- ให้การสงเคราะห์แก่คนยากจน เช่น จัดหาเครื่องนุ่งห่ม, ยารักษาโรค ฯลฯ
- ให้การช่วยเหลือคนพิการ เช่น จัดหารถโยก, รถเข็น, เครื่องช่วยฟัง ฯลฯ
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4. ความต้องการดาเนินงานด้านการเมือง การบริหาร
4.1 ด้านการพัฒนาบุคลากร
ดาเนินการยกระดับความรู้ ความสามารถให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับ
พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล
- อบรมให้ความรู้ในระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- ฝึก ศึกษา ดูงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
4.2 ด้านการพัฒนารายได้
ดาเนินการจัดเก็บภาษีทีเ่ กีย่ วข้องภายในตาบลให้ทัว่ ถึง และครอบคลุมทุกหมูบ่ า้ น
- จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- ประชาสัมพันธ์
4.3 ด้านการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ดาเนินการจัดหาเพือ่ ให้ได้มาซึง่ วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ในการพัฒนา และการบริหารงาน
ของเทศบาลตาบล พร้อมทั้งเครื่องอานวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ
- จัดหาคอมพิวเตอร์, วิทยุสื่อสาร, โทรศัพท์ ,เครื่องถ่ายเอกสาร
- จัดหารถยนต์ประจาหน่วยงาน
- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
- จัดหารถบรรทุกน้า, รถดับเพลิง, รถขยะ
- จัดทาปูายบอกสถานที่, บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาล
5. ความต้องการดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ด้านการอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
ดาเนินการคุม้ ครองปุาไม้ อนุรักษ์แหล่งน้า มิให้ถูกทาลายเสือ่ มสภาพไปก่อนเวลาอันสมควรพร้อม
กระตุ้น และสร้างจิตสานึกให้กับประชาชนให้มีความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
- ฝึกอบรมการรักษาสิ่งแวดล้อม
- รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
- การปลูกปุาในที่สาธารณะ และการปลูกทดแทน
- การบารุงรักษาสวนปุา และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
- ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 ด้านการกาจัดขยะมูลฝอย และ สิ่งปฏิกูล
ดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งวิธีการกาจัด
- จัดหาภาชนะที่รองรับขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
- จัดหารถขยะในการดาเนินการจัดเก็บจัดหาสถานที่ที่ทิ้งขยะรวมทั้งระบบการกาจัดอย่างถูกหลักวิธี
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5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลบ้านต๊า เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด
ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบลบ้านต๊า ให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านต๊าจะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่าง
จริงจัง เทศบาลตาบลบ้านต๊า ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร
นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะ
เป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้น
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
เทศบาลตาบลบ้านต๊า มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติ
กาหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งความต้องการของราษฎร นโยบายของฝุายบริหาร พิจารณาจากจุดแข็งจุดอ่อน ศักยภาพและ
โอกาสของเทศบาล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 แผนพัฒนาจังหวัด
พะเยา แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถ
วิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา

ภารกิจ (Mission)
เทศบาลตาบลบ้านต๊ามีภารกิจที่ต้องดาเนินการเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล เช่น นโยบายการรองรับการ
กระจายอานาจสู่ท้องถิ่น นโยบายเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงนโยบายการปฏิรูประบบราชการและ ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบัน
เทศบาลตาบลบ้านต๊า มีศักยภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตาบลบ้านต๊า ได้วางแผนและแนวทางในการบริหารจัดการตามอานาจหน้าที่ ดันีง้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(3) การควบคุมอาคาร
(4) การสาธารณูปการ
(5) การผังเมือง การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
(6) การจัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(7) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(8) การจัดให้มีและบารุงทางระบายน้า
(9) การจัดให้มีและการบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
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5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา
(2) การส่งเสริมกีฬา
(3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(4) รักษาความสะอาดของถนนทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้าเสีย
(5) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
(7) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(8) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(9) ให้มีสุสาน และฌาปนสถาน
(10) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(11) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(12) จัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(13) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและ
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(2) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(3) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(4) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(2) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
(3) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
(4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
5.5 ด้านบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) การจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(2)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
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5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านต๊า ได้พิจารณาจากภารกิจ อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ศักยภาพ ความ
ต้องการของราษฎร นโยบายของผู้บริหารเทศบาล ประกอบกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาของ
เทศบาล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา
แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาเทศบาล จึงกาหนดภารกิจที่เทศบาลจะดาเนินการ ดังนี้
ภารกิจหลัก
(1) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
(2) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(3) การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
(4) การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
(5) การจัดการด้านการศึกษา
(6) การจัดให้มีโรงพยาบาล การรักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
(7) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
(8) การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(9) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(10) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และจังหวัดและการปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย
(11) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาล
(12) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทากิจกรรมอื่นไม่ว่าจะดาเนินการเองหรือ
ร่วมกับบุคคลอืน่ หรือจากสหการ
ภารกิจรอง
(1) การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
(2) การส่งเสริมการเกษตร
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(4) การจัดให้มีการบารุงสถานที่สาหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะสวนสัตว์
ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
(4) การศึกษา การทานุบารุงศาสนาและการส่งเสริมวัฒนธรรม
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(6) การสนับสนุนการพัฒนาและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(8) การประสานและให้ความร่วมมือ การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

7. การวิเคราะห์บุคลากร
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านต๊าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดไว้ เพื่อให้
การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จุดแข็ง (Strengths)
มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตาแหน่ง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์
มีการกาหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ
ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
มีจานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.

จุดอ่อน (Weaknesses)
การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค
ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย
ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดสิ่งจูงใจ
และขวัญกาลังใจ ที่จะทาให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกาลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
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โอกาส (Opportunities)
๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนาเทศบาลดี
๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต เทศบาลทาให้รู้
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท
เพิ่มขึ้น

๑.
๒.
๓.
๔.

ภัยคุกคาม(Threats)
ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
มีความก้าวหน้าในวงแคบ
บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา
เศรษฐกิจ ทาให้มีเวลาให้ชุมชนจากัด

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่
๒. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
๓. อยู่ในวัยทางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ
ทางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ขาดความกระตือรือร้น
๒. มีภาระหนี้สินทาให้ทางานไม่เต็มที่
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
๔. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น นิติกร
สาธารณสุข
๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไม่มี/ไม่พอ
๖. สานักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆสาหรับใช้อ้างอิง
และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน
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โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม(Threats)
๑. นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน ๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
๒. กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดาเนินการทางวินัย
ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง
เทศบาลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
สารสนเทศ
จากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทางานได้ ครอบคลุมภารกิจของเทศบาลตาบล
๔. ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ
๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวนประชากร และภารกิจ

การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
โครงสร้างปัจจุบัน
นายกเทศมนตรี
สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย

ประเมินผล

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดทาแผน ควบคุม
กากับดูแล

สั่งการ/กาหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป
ตามระเบียบแล้ว
รายงาน
นายกเทศมนตรี
น

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

ทางานตามคาสั่ง
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้
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การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ของเทศบาลตาบลบ้านต๊า จะเป็นการพัฒนาโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มี
คณะกรรมการทาหน้าที่วางแผนอัตรากาลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพื่อ
การเลื่อนระดับตาแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลตาบลบ้านต๊าที่จะปรับปรุงดังนี้

คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากาลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกเทศมนตรี
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ให้ความเป็นธรรม

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา
ทางานเป็นทีม
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้

หัวหน้าหน่วยงานจัดทา
แผน ควบคุมกากับดูแล
สนับสนุน
ส่งเสริม/สนับสนุน
ให้ความเป็นธรรมควบคุม
ตรวจสอบ
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ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร
1.
2.
3.
4.

ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะนาพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ
ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสาเร็จ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (
Outcome) ตรงตาม
วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (result based
management) และการจัดทาข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร
5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้าเข้า ( input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการทา costbenefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับ
ประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดทาเปูาหมายการทางานและวัดผลงานของ
ตัวชี้วัดแต่ละ บุคคล
(individual scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards)
ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานเทศบาลในการพัฒนาบุคลากร
1. พนักงานเทศบาลมีทักษะและความสามารถในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มความพึงพอใจในงานและความสาเร็จในชีวิตของพนักงาน
3. พัฒนาและธารงรักษาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
(developing and maintaining a quality of work life that makes employment the
organization desirable)
4. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising policies
and strategies to all employees)
5. ช่วยธารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping maintain
ethical policies and socially responsible behavior)
6. พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ
ความต้องการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร
1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อความ
ต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนา
ชีวิตของประชาชน
2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็น มีการกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( process simplification) เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัว
ประชาชน
3. ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตาบลบ้านต๊า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากาลังคน
1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร
1.2 แผนงานการจัดทาระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ
หน่วยงานต่างๆในสังกัด ทต.บ้านต๊า
1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร
1.4 แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการ ทต.บ้านต๊า
1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน
ภายใน/ภายนอกประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจาเป็น
(หลักสูตรกลาง)
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ
(หลักสูตรเฉพาะด้าน)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization)
3.1แผนงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนา
กาลังคน
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากาลังคนเพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากาลังคน
แผนงาน/โครงการ
1.1

ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน

แผนงานด้านพัฒนาความรู้
ใน
องค์กร

 จานวนครั้งการประชุมของ
 การดาเนินงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพัฒนา
พัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร
ระบบราชการและ
กาลังคน ทต.บ้านต๊า
ยุทธศาสตร์กาลังคน
ทต.บ้านต๊า
 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวที
วิชาการข้าราชการรู้ทันการ
 จานวนครั้งของการจัดเวที
เปลี่ยนแปลง
วิชาการข้าราชการรู้ทัน
การเปลี่ยนแปลง
1.2

รายละเอียดโครงการ

 จัดกิจกรรมประชุมเพื่อ
กาหนดแนวทางและการ
ดาเนินงานพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทต.บ้านต๊า
 จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาการด้านต่างๆ เป็น
ประจาทุกเดือน เดือนละ
1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี

แผนงานจัดทาระบบแผน
และประสานการพัฒนาระบบรา
ชารหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดทต.
บ้านต๊า

 การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด
 การหาความจาเป็น (Training
Need) ในการพัฒนาบุคลากร

 หน่วยงาน/ส่วนราชการใน  ส่วนราชการ/หน่วยงาน
สังกัด ทต.บ้านต๊าจัดทา
สังกัดทต.บ้านต๊าจัดทา
แผนปฏิบัติการ เพื่อเป็น
แผนพัฒนบุคลากรในสังกัด
แนวทางในการพัฒนา
 ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา
บุคลากรในสังกัด
ความจาเป็น(Training Need)
ปีงบประมาณ 2558เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร
2560 แล้วเสร็จ
และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทา
 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
แผนการพัฒนาบุคากรใน
มีการหาความจาเป็น
สังกัด
(Training Need) และมี
เอกสารแสดงขั้นตอนการ
หาความจาเป็นในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องตนใน
การจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรในสังกัด
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ตัวชี้วัด
รายละเอียดโครงการ
ผลการดาเนินงาน
 การประชุมประสานแผนการพัฒนา  มีแผนการพัฒนาบุคลากร  จัดการประชุมส่วนราชการ/
บุคลากร
ประจาปีงบประมาณของ
หน่วยงานจัดทาแผนการ
ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
พัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ
2558-2560
 มีแนวทางการประสานการ
พัฒนาบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ 25582560
 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร ทต.  มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็น  ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
บ้านต๊า
ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกส่วน
จัดทาข้อมูลบุคลากรในสังกัด
ราชการ/หน่วยงานในสังกัด
ให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนและ
พื้นที่ ทต.บ้านต๊า
สามารถนามาปรับใช้ได้ทันที
1.3
แผนงานด้านการ
บริหารงาน
บุคลากร
แผนงาน/โครงการ

 มีการแต่งตั้ง (ย้าย)
ข้าราชการในสังกัดทุกระดับ

 มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการในสังกัด

 มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการในสังกัด

 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการใน
สังกัด




มีการดาเนินการทางวินัย

การดาเนินการทางวินัย

 การสรรหา และเลือกสรรบุคลากรใน
สังกัด

 มีการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด

 ทุกส่วนราชการจัดทาข้อมูล
บุคลากรในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนและสามารถ
นามาปรับใช้ได้ทันที
 จังหวัดเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการทุกระดับในสังกัด
และให้ข้อคิดเห็นประกอบ การ
แต่งตั้งข้าราชการระดับหัวหน้า
ส่วนราชการประจาจังหวัดต่อ
ส่วนราชการต้นสังกัด
 นายกเทศมนตรีสามารถ
ดาเนินการทางวินัยสาหรับ
ข้าราชการท้องถิ่นและบุคลากร
ในสังกัด
 ดาเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรในสังกัด
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แผนงาน/โครงการ
1.4

ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน

รายละเอียดโครงการ

แผนงานพัฒนาบุคลากร
โดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศน
ศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอก
ประเทศ

 การจัดทาทะเบียนข้อมูลข้าราชการ
ศึกษาต่อ

 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ

 มีการจัดทาทะเบียนข้อมูล
ข้าราชการศึกษาต่อ

 มีข้าราชการ/บุคลากรใน
สังกัดศึกษาต่อในประเทศ
และต่างประเทศตามความ
ต้องการขององค์กร

 มีข้าราชการ/บุคลากรที่
เข้ารับการอบรมดูงานกับ
หน่วยงานในต่างประเทศ/
ภายนอก

 มีการจัดทาข้อมูลข้าราชการ
ศึกษาต่อ เพื่อรวบรวมเป็น
ข้อมูลในการใช้บุคลากรให้
สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ (Put the
Right man on the Right
job) นาไปสู้การจัดตั้ง
ธนาคารสมอง (Think Tank)
 ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษา
ต่อตามความต้องการของ
องค์กรโดยกรสนับสนุนทุน
ของส่วนราชการจ้นสังกัด,ทุน
ส่วนตัว,จังหวัด CEO
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น/
องค์กร และรัฐวิสาหกิจต่างๆ
เช่น อบจ./ทต.,ธนาคาร,
บริษัท,ห้างร้านต่างๆในพื้นที่
 มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้า
รับการรอรมดูงานกับ
หน่วยงานภายนอก ใน
ต่างประเทศ เช่น อังกฤษ
,แคนาดา และกลุ่มประเทศ
เอเชีย (กลุ่มประเทศเพื่อบ้าน
เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
 มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา
ตามความจาเป็น (หลักสูตรกลาง)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ
การให้ความรู้ในลักษณะของ
การจัดลักสูตรต่างๆ แก่
ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด ตามความจาเป็นและ
เป็นประโยชน์กับหน่วยงานโดย
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดทาเป็นหลักสูตร
กลาง
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรใน  มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตร
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือ
เฉพาะด้าน)
ให้ความรู้ในลักษณะของการ
จัดหลักสูตรต่างๆ โดยจัดทา
เป็นหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น
ด้านสาธารณสุข ด้าน
การเกษตร การพัฒนาชุมชน
ฯลฯ
แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดโครงการ
 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดทาหลักสูตรกลาง
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
และบุคลากรในสังกัดส่วน
ราชการ/หน่วยงานต่างๆ

 ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทา
หลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เป็นการเพิ่ม
และพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning)
แผนงาน/โครงการ
3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนากาลังคน

ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
 มีการทาแผนการจัดการความรู้
เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์

รายละเอียดโครงการ
 จัดให้มีคณะทางานจัดทา
ระบบการบริหารความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ปี 25582560
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แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน

3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนากาลังคนเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัด
 โครงการความร่วมมือทาง  มีการทาโครงการความร่วมมือ
วิชาการระหว่างหน่วยงาน
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพื้นที่ ทต.
ต่างๆ ในสังกัดพื้นที่ ทต.
บ้านต๊า
บ้านต๊า

 โครงการความร่วมมือทาง  มีการจัดทาโครงการความ
วิชาการระหว่างทต.บ้านต๊า
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
และองค์กรภายนอกทั้ง
หน่วยงานและองค์กรภายนอก
ภาครัฐและเอกชน
ทต.บ้านต๊า

รายละเอียดโครงการ

 สนับสนุนให้มีการจัดทา
โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพื้นที่ ทต.
บ้านต๊า เป็นการแสวงหาความ
ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
 จัดให้มีการจัดทาโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานและองค์กร
ภายนอก ทต.บ้านต๊า เพื่อเป็น
การแสดงความร่วมมือและ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา
บุคลากร

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตาบลบ้านต๊าได้กาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตามประเมินผล เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือวัตความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว่าบรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่มากน้อยเพียงใด โดยได้กาหนดแนวทางไว้ ดังนี้
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7.1 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการและติดตามผลการทางานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ
เทศบาล
ตาบลบ้านต๊า จะดาเนินการดังนี้
1) ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทาหน้าที่
วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์
การพัฒนากาลังคน เทศบาลตาบลบ้านต๊า โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตาม
ประเมินผล แสดงดังรูปที่ 7.1
นายก ทต.บ้านต๊า
(CEO)

คณะกรรมการพัฒนา
ยุทธศาสตร์กาลังคน
เทศบาลตาบลบ้านต๊า

ปลัด ทต.บ้านต๊า(CKO)

งานบริหารงานบุคคล

สานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

รูปที่ 7.1 แสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
ความหมาย
การประสานงาน

สายการบังคับบัญชาโดยตรง

กองวิชาการและ
แผนงาน

Flow ของการรายงาน
24
1. ให้คณะทางานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคน รายงานผลการทางานต่อ
คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคน เทศบาลตาบลบ้านต๊า และผู้บริหารระดับสูง เป็นประจา
ทุก 3 เดือน
2. เพื่อให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตาบลบ้านต๊าดาเนินการไปตาม
แผนแม่บทฯ ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงต้องดาเนินการต่อไป
3. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ เพื่อเกิดความชัดเจนในการดาเนินงานและประสานงาน

เทศบาลตาบลบ้านต๊า ที่

4.สร้างความเข้าในแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและนาแผนไปสู่
การปฏิบัติ
7.2 การติดตามประเมินผล
เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. กาหนดตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสาเร็จและผลกระทบของการดาเนินการตามแผนแม่บทฯ
ของเทศบาลตาบลบ้านต๊า โดยกาหนดตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้
- ตัวชี้วัดตามเปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (Output)
- ตัวชี้วัดระดับโครงการ เป็นการวัดความสาเร็จและผลกระทบของโครงการ
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8. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
เทศบาลตาบลบ้านต๊า ในการ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ แบ่ง ออกเป็น 5 ส่วน
ราชการ ได้แก่ ส่วนสานักงานปลัดเทศบาลตาบล กองคลัง กองช่าง กองวิชาการและแผนงาน และหน่วย
ตรวจสอบภายใน กาหนดกรอบอัตรากาลังจานวนทั้งสิ้น 54อัตรา ดังนี้
1.ส่วนราชการ สานักปลัด มีกรอบตาแหน่ง ดังนี้
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง

ลาดับ
ที่
1 33-2-00-1101-001 นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง
สานักปลัด
2 33-2-01-2101-001 นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสานักปลัด)ระดับต้น
ฝ่ายอานวยการ
3 33-2-01-2101-002 นักบริหารงานทั่วไป(ฝุายอานวยการ)ระดับต้น
4 33-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชานาญการ
5 33-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชนระดับ ชานาญการ
6 33-2-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ชานาญการ
7 33-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการระดับ ชานาญงาน
8 33-2-01-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
ลูกจ้างประจา
9
- บุคลากร (ลูกจ้างประจา)
พนักงานจ้าง
10
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
11
- นักการภารโรง
12
- พนักงานขับรถยนต์
13
- คนงานทั่วไป
14
- คนสวน
ฝ่ายปกครอง
15 33-2-01-2101-003 นักบริหารงานทั่วไป(ฝุายปกครอง) ระดับต้น
16 33-2-01-4601-001 เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
17 33-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตรระดับชานาญการ

ว่าง/ ขออนุมัติ
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง

จานวน
1

ไม่ว่าง

1

ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ว่าง

1
1
1
1
1
1

ไม่ว่าง

1

ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง

1
1
1
4
2

ไม่ว่าง
ว่าง

1
1

ไม่ว่าง

ยุบ/เลิก

1

หมาย
เหตุ
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จากการปรับขนาดโครงสร้างส่วนราชการจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลางนั้น
สานักปลัดเทศบาล มีจานวนพนักงานเทศบาล 21 ทั้งหมด มีพนักงานเทศบาลจานวน 11 อัตรา
ลูกจ้างประจา จานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างจานวน 9 อัตราและเพื่อปรับลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลจึง
ยุบ/เลิก ตาแหน่ง เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน จานวน 1 อัตรา
ลาดับที่

2.ส่วนราชการ กองคลัง มีกรอบตาแหน่ง ดังนี้
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง

1

33-2-04-2102-001

2
3
4
5
6

33-2-04-2102-003
33-2-04-3201-001
33-2-04-3204-001
33-2-04-4203-001
33-2-04-3201-001

7
8
9

กองคลัง
นักบริหารงานคลังระดับต้น
ฝ่ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานคลัง(ฝุายบริหารงานคลัง)ระดับต้น
นักวิชาการคลังระดับชานาญการ
นักวิชาการพัสดุระดับชานาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุระดับปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีระดับชานาญงาน
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายพัฒนารายได้
33-2-04-2102-002 นักบริหารงานคลัง(ฝุายพัฒนารายได้) ระดับต้น
33-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ระดับชานาญงาน

ว่าง/
ไม่ว่าง

ขออนุมัติ

จานวน

ไม่ว่าง

1

ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง

1
1
1
1
1

ไม่ว่าง

1

ไม่ว่าง
ไม่ว่าง

1
1

หมายเหตุ

ในด้านของกองคลังของเทศบาลซึ่งมีจานวนพนักงานเทศบาล 9 ทั้งหมด มีพนักงานเทศบาล
จานวน 8 อัตรา และ พนักงานจ้างจานวน 1 อัตรา
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ลาดับ
ที่

3.ส่วนราชการ กองช่าง มีกรอบตาแหน่ง ดังนี้
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง

1

33-02-05-2103-001

2
3
4

33-2-05-2103-003
33-2-05-4701-001
33-2-05-4101-002

5
6
7
8

33-2-05-2003-002
33-2-05-4706-001

กองช่าง
นักบริหารงานช่างระดับต้น
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักบริหารงานช่าง(ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง)ระดับต้น
นายช่างโยธาระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการระดับชานาญงาน
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยช่างโยธา
ฝ่ายการโยธา
นักบริหารงานช่าง(ฝุายการโยธา)ระดับต้น
นายช่างไฟฟูาระดับปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยช่างไฟฟูา

ว่าง/
ไม่ว่าง

ขออนุมัติ

จานวน

ไม่ว่าง

1

ไม่ว่าง
ว่าง
ไม่ว่าง

1
1
1

ยุบ/เลิก

ไม่ว่าง

1

ไม่ว่าง
ไม่ว่าง

1
1

ไม่ว่าง

1

หมายเหตุ

ในด้านของกองช่าง ของเทศบาลซึ่งมีจานวนพนักงานเทศบาล 8 ทั้งหมด มีพนักงาน
เทศบาลจานวน 6 อัตรา และ พนักงานจ้างจานวน 2 อัตรา และเพื่อปรับลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลจึงยุบ/
เลิก ตาแหน่ง นายช่างโยธาระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงานจานวน 1 อัตรา
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ลาดับ
ที่

4.ส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน มีกรอบตาแหน่ง ดังนี้
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง

1

33-2-07-2101-001

2
3
4

33-2-07-2101-003
33-2-07-3105-001
33-2-07-3103-001

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

33-2-07-2101-002
33-2-07-3803-001
33-2-07-3301-001

กองวิชาการและแผนงาน
นักบริหารงานกองวิชาการและแผนงานระดับต้น
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป (ฝุายแผนฯลฯ)ระดับต้น
นิติกรระดับชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ/
ชานาญการ
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นักบริหารงานทั่วไป(ฝุายบริการฯลฯ)ระดับต้น
นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ระดับปฎิบัติการ
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊าพระแล
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊าใน
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ากลาง
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊าดอนมูล
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ว่าง/
ไม่ว่าง

ขออนุมัติ

จานวน

ไม่ว่าง

1

ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ว่าง

1
1
1

ไม่ว่าง

1

ไม่ว่าง
ว่าง
ไม่ว่าง

1
1
1

ยุบ/เลิก

ไม่ว่าง

1

ไม่ว่าง
ไม่ว่าง

2
1

ไม่ว่าง

1

ไม่ว่าง

1

ไม่ว่าง

1

หมายเหตุ

ในด้านของกองวิชาการและแผนงาน ของเทศบาลซึ่งมีจานวนพนักงานเทศบาลทั้งหมด 15
อัตรา มีพนักงานเทศบาลจานวน 7 อัตรา ครู ผดด. จานวน 3 อัตรา และ พนักงานจ้างจานวน 5 อัตรา
และเพื่อปรับลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลจึงยุบ/เลิก ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
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ลาดับที่
1

5.ส่วนราชการ ตรวจสอบภายใน มีกรอบตาแหน่ง ดังนี้
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
33-2-01-3205-001

นักวิชาการตรวจสอบภายในระดับชานาญการ

ว่าง/
ไม่ว่าง

ขออนุมัติ

ไม่ว่าง

จานวน

หมายเหตุ

1

ในด้านของงานตรวจสอบภายในมีจานวนพนักงานเทศบาลทั้งหมด 1 อัตรา
จากการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
ของแต่ละส่วนราชการได้นามากาหนดกรอบอัตราในแผนอัตรากาลัง 3 ปี(2558-2560) เป็นข้าราชการ
จานวนทั้งสิ้น 33อัตรา ครู จานวน 3 อัตรา ลูกจ้างประจา จานวน 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 17 อัตรา รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 54 อัตรา เพื่อเป็น
การปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่ให้เกิน ร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และเพื่อปรับลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
จึงยุบ/เลิก จานวน3 อัตรา
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9. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากการทีเ่ ทศบาลตาบลบ้านต๊า ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองทีจ่ ะดาเนินการดังกล่าว
โดยเทศบาลตาบล กาหนดตาแหน่งของพนักงานเทศบาลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการกาหนด
โครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดาเนินการตามภารกิจนั้น อาจกาหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกาหนดเป็น
กอง และในระยะต่อไปเมื่อมีการดาเนินการตามภารกิจนั้นและเทศบาลตาบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณ
งานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป ดังนี้
9.1

โ
ครงสร้างของเทศบาลตาบลบ้านต๊า

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

1.สานักงานปลัดเทศบาล
1.ฝ่ายอานวยการ
-งานการบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานธุรการ
2ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย

1.สานักงานปลัดเทศบาล
1.ฝ่ายอานวยการ
-งานการบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานธุรการ
2ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย

2.กองคลัง
1.ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานระเบียบการคลัง
- งานสถิติการคลัง
- งานธุรการ
2ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

2.กองคลัง
1.ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานระเบียบการคลัง
- งานสถิติการคลัง
- งานธุรการ
2ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
3.กองช่าง
1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
- งานธุรการ
2.ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานศูนย์เครื่องจักรกล
- งานจัดสถานที่และการไฟฟูา สาธารณะ
4.กองวิชาการและแผนงาน
1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
- งานจัดทางบประมาณ
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานตราเทศบัญญัติ
2.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.ตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
3.กองช่าง
1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
- งานธุรการ
2.ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานศูนย์เครื่องจักรกล
- งานจัดสถานที่และการไฟฟูา สาธารณะ
4.กองวิชาการและแผนงาน
1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
- งานจัดทางบประมาณ
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานตราเทศบัญญัติ
2.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.ตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน
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9.2 การวิเคราะห์การกาหนดภารกิจของแต่ละส่วนราชการ
1. สานักปลัดเทศบาล
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กาหนดให้เป็น
หน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีการแบ่งส่วน
ราชการในสานักปลัดเทศบาล ดังนี้
- ฝ่ายอานวยการ
๑. งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสาร
บรรณงานเลขานุการ งานการประชุม เช่น การจัดทาระเบียบวาระการประชุมสภา รายงานการประชุมสภา และ
คณะกรรมการต่างๆ ของสภาเทศบาล งานเลือกตั้ง งานรัฐพิธี งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ งานประสานงานหน่วยงานอื่น งานสาธารณกุศลของเทศบาล งานเว็บไซต์ งานจัดทาฎีกา
ตลอดจนงานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอานวยความสะดวกด้าน
ต่าง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒.งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบุคคลของพนักงานและลูกจ้าง
เช่น การขอกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือน การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การรับโอน การ
เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การวางแผนงาน
บุคคล งานพัฒนาบุคลากร การจัดทาแผนอัตรากาลัง การออกจากราชการ การดาเนินการเรื่องการขอรับ
บาเหน็จบานาญ การดาเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๓
. งานควบคุมภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดวางระบบการควบคุม
ภายในของเทศบาล งานวิเคราะห์ค้นหาความเสี่ยง งานตรวจติดตามและรายงานผลการติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน และงานอื่นฯ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๔. งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสังคม
สงเคราะห์งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานพัฒนาชุมชนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๕. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล
อนามัยและสิ่งแวดล้อม งานวางแผนสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งาน เผยแพร่
และฝึกอบรม งานส่งเสริมสุขภาพ งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์
๖. งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานธุรการ งานสารบรรณ รับส่ง
หนังสืองานจัดทาฎีกา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
- ฝ่ายปกครอง
๑. งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ตาม
ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ เช่น การแจ้งเกี่ยวกับบ้านและทะเบียน
บ้านการแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การเพิ่มชื่อและการจาหน่ายชื่อ การแก้ไขรายการใน
ทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การคัดและรับรองสาเนา การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับ
งานทะเบียนราษฎรและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การเตรียมแผนปูองกันภัยและฝึกอบรมการเตรียม
ความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย การฟื้นฟูหลังเกิดภัยและงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาเป็นอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weak)
1. มีคาสั่งแบ่งโครงสร้างของเทศบาลตาบลบ้านต๊า
1. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จานวนมากทาให้
ชัดเจน ครอบคลุมอานาจหน้าที่ตามภารกิจ และ
ทาให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์
สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับ
2. ขาดแคลนน้าใช้อุปโภค บริโภค และเพื่อ
เพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน
การเกษตรในฤดูร้อน
2. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการ
3. การมีส่วนร่วมของประชาชน และความไม่
การทางาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น
เข้าใจสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
3. มีคาสั่งแบ่งงานหรือการมอบอานาจการ
บริหารงานตามลาดับชั้น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นกาหนดนโยบายได้เองภายใต้
กรอบของกฎหมาย
5. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเอง
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในตาบล
7. สามารถจัดกรอบอัตรากาลังได้เองตามภารกิจ
และกาลังงบประมาณ
8. ผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนโดยตรงทาให้เข้าใจปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง
9. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
10. สภาพของพื้นดินทีม่ ีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์
เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด
11. มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมี
การทางานในระบบของเครือข่าย
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โอกาส (Opportunity)
1. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น
ตามแผนกฎหมายกระจายอานาจฯ
2. สามารถหาแรงงานได้ง่าย ราคาถูก จาก
ประเทศเพื่อนบ้าน
3. มีการปลูกพืช หรือทาเกษตรหลากหลายชนิด
ของประชาชนในตาบล
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทาให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทางานมาก
ขึ้น
5. ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มี
ความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิดเห็นน้อย
6. มีวัด และสถานธรรม ซึ่งสามารถพัฒนา
เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของเยาวชน และประชานในตาบล
7. มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่ เด็กก่อนวัย
เรียน ถึงระดับปริญญา และมีศูนย์การเรียนรู้นอก
ระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษา
อย่างทั่วถึง

ข้อจากัด (Threat)
1. อานาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอานาจฯ
บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน
2. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น
3. การใช้แรงงานต่างด้าว นามาซึ่งปัญหาของโรค
ระบาด เช่น ไข้เลือดออก เนื่องจากเจ้าของธุรกิจไม่มี
ระบบควบคุมที่ดีพอ
4. ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่า
5. การอพยพแรงงานของคนในพื้นที่ เนื่องจาก
แหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ
6. ประชาชนไม่ให้ความสาคัญในการศึกษาของ
บุตร – หลาน ให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

๒.กองคลัง
มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเกีย่ วกับงานการจ่ายเงิน การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ
บานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ
การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานงบทดลอง
ประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วน
ราชการในกองคลัง ดังนี้
- ฝ่ายบริหารงานคลัง
๑. งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้าง การจัดทาทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชีพัสดุและเครื่องหมายเลขประจาทรัพย์สิน
การควบคุมการรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงินทุกชนิดและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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๒
. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การ
นาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน
ค่าจ้างค่าตอบแทนเงินบาเหน็จบานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การ
จัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการ
เบิกจ่าย การจัดทารายงานทางการเงินประจาเดือน ประจาปีและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๓. งานระเบียบการคลัง
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมการตรวจสอบว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินงานจัดระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ ตลอดจนตรวจสอบ
หลักฐานใบสาคัญจ่ายในการเบิกจ่ายจัดทาระเบียบบัญชีควบคุมการใช้จ่ายและการใช้จ่ายพัสดุ ควบคุมการใช้
จ่ายเงินและพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๔. งานสถิติการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทาสถิติรายรับ และรายจ่ายจริง ประจาปี
งบประมาณงานจัดทาประมาณการรายรับ และรายจ่ายประจาปีงบประมาณจัดทาสถิติการรับและจ่ายเงินนอก
งบประมาณจัดทาสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินสะสม จัดทาสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน จัดทา
สถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการการรายงานสถิติการคลังประจาปี และการให้บริการข้อมูลทางด้าน
สถิติการคลังงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายรับและรายจ่ายและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ จัดทาฎีกา
เบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกองงคลัง เช่น การเบิกจ่ายเงินบานาญให้กับข้าราชการ
บานาญ ขอรับเงินอุดหนุน เช่น ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรเงินบาเหน็จตกทอด เงินงบประมาณตามโครงการถ่ายโอน
โครงการสาธารณและเงินอื่นๆจากจังหวัด ดาเนินการเกี่ยวกับงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
ดาเนินการเกี่ยวกับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
- ฝ่ายพัฒนารายได้
๑.งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัด
การจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ ปรับปรุงพัฒนารายได้ให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ควบคุมการจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วนเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีแก่ท้องถิ่น โดยให้นาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ของเทศบาลมาใช้ในการจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นตามข้อมูลใน ผ.ท.๔ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ประชาชน ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด การจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตเทศบาล จัดเก็บข้อมูลภาษีอากร ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษี
ปูาย และค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่าง ๆ ในการประกอบกิจการการค้าตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
จัดทาแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เช่น การจัดทาทะเบียนทรัพย์สิน(ผ.ท.๔) ทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี
(ผ.ท.๕) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับข้อมูลให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบันและงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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๒. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
มีหน้าที่ควบคุมดูแล รับผิดชอบ การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน และงานพัฒนากิจการพาณิชย์ ดังนี้งานจัดทาประกาศให้
มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชาระภาษี ตรวจสอบ และจัดทาบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีใน
ปีงบประมาณจัดเก็บภาษี ( ผ.ท.๕ ) รับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคาร้องของผู้เสีย
ค่าธรรมเนียม พิจารณาการประเมินและกาหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนาเสนอพนักงานและ
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษีจัดเก็บและชาระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และ
รายได้อื่น ลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีปูายในทะเบียนเงินผลประโยชน์
และทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี (ผ.ท.๕ ) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจาทุกวัน ดาเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณา
อุทธรณ์ภาษี เก็บรักษาและการนาส่งเงินประจาวันเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ เก็บรักษาเอกสารและ
หลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ งานคัดลอก
ข้อมูลที่ดิน, งานปรับปรุงแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีบารุงท้องที่ , งานตรวจสอบ
ข้อมูลภาคสนาม, งานตรวจสอบรหัสประจาแปลงที่ดิน, งานจัดเก็บและบารุงรักษาแผนที่ภาษี , งานจัดเก็บและ
บารุงรักษาแผนที่ภาษี, งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของท้องถิ่น งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินแก่หน่วยงานต่าง ๆ การให้คาแนะนาแก่เทศบาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในด้านการจัดทา แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาเป็นอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strength)
1. มีคาสั่งแบ่งงานหรือการมอบอานาจการบริหารงาน
ตามลาดับชั้น
2. ผู้บริหารท้องถิ่นกาหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย
3. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่ง
เป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในตาบล
4. สามารถจัดกรอบอัตรากาลังได้เองตามภารกิจและ
กาลังงบประมาณ

จุดอ่อน (Weak)
1. ยังขาดแคลนบุคลากรทาให้ไม่เพียงพอต่อกา
ปฏิบัติงาน
2. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จานวนมากทาให้ทา
ให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์
3. บุคลากรมีประสบการณ์ในการทางานน้อย
4. งบประมาณค่อนข้างน้อย ทาให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้
เพียงพอ
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5. มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ทาให้
คล่องตัวในการบริหารงาน
6. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
และทันสมัย
7. มีพื้นที่อยู่ในเขตอาเภอเมืองซึ่งเป็นแหล่งการค้า
การลงทุนทาให้มีการจัดเก็บรายได้ได้มาก
8. มีพื้นที่ขนาดตาบลใหญ่ ทาให้มีพื้นที่จัดเก็บรายได้
มาก
9. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
10. มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมีการ
ทางานในระบบของเครือข่าย
โอกาส (Opportunity)
ข้อจากัด (Threat)
1. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น
1. อานาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอานาจฯ
ตามแผนกฎหมายกระจายอานาจฯ
บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน
2. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น
2. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับ
ตามลาดับแผนกระจายอานาจฯ และการจัดเก็บรายได้ ภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น
เองของเทศบาล
3. สามารถหาแรงงานได้ง่าย ราคาถูก จาก
ประเทศเพื่อนบ้าน
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทาให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทางานมาก
ขึ้น
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๓.กองช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างบ้าน งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้าง งาน
แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษ า การเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการในกอง
ช่าง ดังนี้
- ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๑. งานวิศวกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการวางโครงการ ก่อสร้าง
ทางด้านวิศวกรรม ออกแบบคานวณ งานให้คาปรึกษาแนะนา และบริการเกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานตรวจสอบ
แบบแปลน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารด้านวิศวกรรม และงานควบคุมก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม และงานอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒. งานสถาปัตยกรรม
มีหน้าที่เกี่ยวกับสารวจ ออกแบบ กาหนดรายละเอียดทางด้าน
สถาปัตยกรรม เขียนแบบแปลน วางโครงการ แบบแผน และจัดทาผังการก่อสร้าง ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง
ทางด้านสถาปัตยกรรม ควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมตรวจสอบ แสดงรายการ รายงาน ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารทางด้านสถาปัตยกรรม ให้คาปรึกษา แนะนาและ
บริการเกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย
๓.งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสารวจ รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูล
สถิติ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ ผังเมืองของบริเวณ พื้นที่ในเขตสารวจเพื่อการผังเมือง รวมทั้งโครงการ
และ นโยบายการพัฒนาต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นประมวลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่สารวจรวบรวมได้ให้เป็นรูป
ตาราง แผนที่ กราฟ แผนภาพและอื่นๆจัดทารายงานและวาง หรือจัดผังเมืองต่างๆ ทั้งผังภาค ผังเมืองรวม และผัง
เมือง เฉพาะ และรวมถึงการสารวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาแก้ไขปูองกัน ปัญหาต่างๆ ของชุมชนด้าน
ผังเมือง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๔. งานธุรการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานธุรการ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่อุปกรณ์ งานเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตปลูกสร้างอาคาร งานสาธารณกุศล งานจัดทาฎีกา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
- ฝ่ายการโยธา
๑. งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางโครงการและควบคุม
การก่อสร้าง งานซ่อมบารุงรักษาถนนหนทางงานควบคุมตกแต่งอาคารสถานที่ งานควบคุมพัสดุด้านการโยธา
งานควบคุมการใช้พาหนะ เครื่องจักรกล และควบคุมการใช้น้ามันเชื้อเพลิงหล่อลื่น และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย
๒. งานสวนสาธารณะมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม ฯลฯงานควบคุมดูแล บารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจงานดูแล บารุงรักษา
ต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆงานจัดทา ดูแลรักษาเรือนเพาะชาและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆงานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคาร
เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆงานให้คาปรึกษาแนะนาเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์ งานประมาณราคา ด้านภูมิส
ถาปัตย์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

39
๓
. งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานออกแบบ
ประมาณการจัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟูา งานวางโครงการขยายไฟฟูา งานซ่อมบารุงรักษาไฟฟูาสาธารณะ งาน
ควบคุมพัสดุประจางาน การรายงานการจัดทาตารางข้อมูลสถิติ เกี่ยวกับสถานที่ไฟฟูา และจัดสถานที่เนื่องใน
งานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๔. งานศูนย์เครื่องจักรกลมีหน้าที่เกี่ยวกับควบคุม ดูแลบารุงรักษา ครุภัณฑ์ครื่อง
จักรกล และยานพาหนะประมาณราคา งานซ่อมบารุงรักษางานจดทะเบียน ต่อทะเบียนรถยนต์
รถจักรยานยนต์การรวบรวมประวัติเครื่องจักร และยานพาหนะ แผนงานและควบคุม การบารุงรักษา การ
ซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาเป็นอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strength)
1. มีคาสั่งแบ่งโครงสร้างเทศบาลชัดเจน ครอบคลุม
อานาจหน้าที่ตามภารกิจ และ สามารถเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน
2. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการจัดทา
แผน การทางาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น
3. มีคาสั่งแบ่งงานหรือการมอบอานาจการ
บริหารงานตามลาดับชั้น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นกาหนดนโยบายได้เองภายใต้
กรอบของกฎหมาย
5. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเอง
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในตาบล
6. สามารถจัดกรอบอัตรากาลังได้เองตามภารกิจ
และกาลังงบประมาณ
7. ผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนโดยตรงทาให้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน
และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
8. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและทันสมัย
9. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
10.. มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมีการ
ทางานในระบบของเครือข่าย

จุดอ่อน (Weak)
1. ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูง
ต่อเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแต่
องค์การบริหารส่วนตาบลตอบสนองได้น้อย
2. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จานวนมากทาให้ทา
ให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์
3.. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผน และความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความ
คิดเห็น
4. งบประมาณค่อนข้างน้อย ทาให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้
เพียงพอ
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โอกาส (Opportunity)
1. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น
ตามแผนกฎหมายกระจายอานาจฯ
2. สามารถหาแรงงานได้ง่าย ราคาถูก จาก
ประเทศเพื่อนบ้าน
3. กฎหมายกระจายอานาจฯ เอื้อต่อการ
บริหารงานของเทศบาลตาบล
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทาให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทางานมาก
ขึ้น
5. ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มี
ความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิดเห็นน้อย

ข้อจากัด (Threat)
1. อานาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอานาจฯ
บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน
2. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น
3. การใช้แรงงานต่างด้าว นามาซึ่งปัญหาของโรค
ระบาด เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้มาเลเรีย เนื่อง
จ้างเจ้าของธุรกิจไม่มีระบบควบคุมที่ดีพอ
4. การอพยพแรงงานของคนในพื้นที่ เนื่องจาก
แหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ

๔. กองวิชาการและแผนงาน
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและแผนงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทางบประมาณ
งานติดตามและประเมินผล งานข้อมูลสถิติงานนิติการ งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์งานบริการและเผยแพร่
วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อประกอบการกาหนดนโยบายจัดทาแผนหรือโครงการติดตามผลการ
ดาเนินงาน ตามแผน งานและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล และโครงการ
ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรมหรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมายประกอบด้วยฝุายและงานต่างๆดังต่อไปนี้
- ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๑. งานนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่รวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่
จาเป็น ต้องนามาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับงานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องงานจัดทาแผนพัฒนา จัดทาแผนพัฒนาชุมชนติดตาม
และประเมินผลแผนรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและสถิติและจัดทางบประมาณงานจัดทาและเรียบเรียงแผนพัฒนาการ
กาหนดเค้าโครงของแผนพัฒนางานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองต่อหน่วยงานภาครัฐและภาค
ประชาชนงานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาล
และหน่วยงานที่ใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลตามแผนงานงาน
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล และ โครงการพิเศษและ ตามนโยบายของทาง
ราชการงานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณงานเสนอแนะและให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทา
งบประมาณงานจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาลหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงานสารบรรณ
งานประสานเกี่ยวกับการประชุม คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล งานจัดทาคาสั่งและประกาศ งานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
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๒. งานจัดทางบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสาร
แนวทางในการปฏิบัติงานประจาปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและดาเนินการ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์
งบประมาณ งานเสนอแนะและให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ งานจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งานศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล และงานอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๓. งานนิติการมีหน้าทีง่ านดาเนินการร่าง ตรวจ พิจารณา จัดทานิติกรรมและสัญญา
ต่างๆงานตีความ วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมายการให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องงานดาเนินการตามกฎหมาย เทศบัญญัติ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการงานเกี่ยวกับการร้องทุกข์
การอุทธรณ์ การช่วยเหลือด้านกฎหมายต่างๆ
งานสอบสวน สืบสวน พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการวินัย
การร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมายงาน
ควบคุมภายในงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๔. งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานธุรการ งานสารบรรณ รับส่ง
หนังสือ งานจัดทาฎีกา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
- ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
๑. งานประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล สถิติ ข้อคิดเห็น ท่าที ความรู้สึกของ
ประชาชนที่แสดงออกหรือจากสื่อมวลชนต่าง ๆ และปัญหาขัดข้องต่างๆงานด้านประชาสัมพันธ์และงานอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์แห่ชาติสารวจกิจกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ศึกษา
ค้นคว้าเรื่องต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์วิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ และข่าวสารของทางราชการงานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล
จังหวัด และรัฐบาลงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การให้บริการและ
เผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่โดยยึดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องงานรวบรวมสถิติต่างๆเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์งานสารนิเทศงานที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. งานการศึกษามีหน้าทีง่ านสารบรรณของกองการศึกษางานจัดทาคาสั่งและ
ประกาศของกองการศึกษางานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่เกี่ยวกับส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาใน
ระบบการศึกษา การศึกษานอกระบ บการศึกษาควบคุมดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและงานเกี่ยวกับทะเบียนนักเรียน
จัดเตรียมและให้บริการสื่อการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการจัดการศึกษาปฐมวัยทั่วไปวางแผนพัฒนา
เทศบาล แผนกองการศึกษา แผนโรงเรียน กาหนดแนวทางปฏิบัติการวิจัย สังคม ประสาน และการตรวจสอบ
ควบคุมการดาเนินประเมินผลและรายผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ทั้งด้านการบริหารและส่งเสริมทางด้านการ
บริหารทั่วไป และด้านวิชาการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยวางแผนและกาหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติ การจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา และการทดลองวิจัยทางการศึกษาส่งเสริมและเผยแพร่
การศึกษา วิชาการ และวัตกรรมเผยแพร่และแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพในโรงเรียนประสานในการ
ดาเนินการทางการศึกษากับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องงานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาในทุกระดับจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการงานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและ
กิจการศาสนา มีหน้าที่เกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นส่งเสริม
สนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาในท้องถิ่นงานอื่นที่เกี่ยวกับข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาเป็นอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strength)
1. มีคาสั่งแบ่งโครงสร้างของเทศบาลชัดเจน
ครอบคลุมอานาจหน้าที่ตามภารกิจ และ สามารถ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือ
ถ่ายโอน
2. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการจัดทา
แผน การทางาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น
3. มีคาสั่งแบ่งงานหรือการมอบอานาจการบริหารงาน
ตามลาดับชั้น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นกาหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย
5. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่ง
เป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในตาบล
6. สามารถจัดกรอบอัตรากาลังได้เองตามภารกิจและ
กาลังงบประมาณ
7. ผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงทาให้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน และ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
8. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
และทันสมัย
9. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
10. สภาพของพื้นดิน มีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์
เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด
11. มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมีการ
ทางานในระบบของเครือข่าย

จุดอ่อน (Weak)
1. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จานวนมากทาให้ทา
ให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์
2. บุคลากรมีการโอน – ย้าย บ่อย และบรรจุใหม่
ทาให้เกิดการทางานไม่มีความต่อเนื่อง และ
ประสบการณ์ในการทางานน้อย
3. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน
4. ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ
อาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดียว ฯลฯ
5. งบประมาณค่อนข้างน้อย ทาให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้
เพียงพอ
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โอกาส (Opportunity)
1. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น
ตามแผนกฎหมายกระจายอานาจฯ
2. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น
ตามลาดับแผนกระจายอานาจฯ และการจัดเก็บรายได้
เอง
3. สามารถหาแรงงานได้ง่าย ราคาถูก จาก
ประเทศเพื่อนบ้าน
4. มีการปลูกพืช หรือทาเกษตรหลากหลายชนิด
ของประชาชนในตาบล
5. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทาให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทางานมาก
ขึ้น
6. ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มี
ความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิดเห็นน้อย
7. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุม
ทั้งพื้นที่อย่างเพียงพอ รวมถึงการให้บริการฟรีในเรื่อง
รับส่งผู้ปุวยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด

ข้อจากัด (Threat)
1. อานาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอานาจฯ
บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน
2. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น
3. การใช้แรงงานต่างด้าว นามาซึ่งปัญหาของโรค
ระบาด เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้มาเลเรีย เนื่อง
จ้างเจ้าของธุรกิจไม่มีระบบควบคุมที่ดีพอ

9.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
เมื่อเทศบาลตาบล ได้ทาการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน และได้จัดทากรอบโครงสร้างอัตรากาลัง
ใหม่แล้ว ให้ทาการวิเคราะห์เพื่อประมาณการการใช้อัตรากาลังพนักงานเทศบาล และลูกจ้างในอนาคตว่าใน
ระยะเวลา 3 ปี ต่อไปข้างหน้า จะมีการใช้จานวนพนักงานเทศบาล และลูกจ้างจานวนเท่าใด จึงจะเหมาะสม
กับภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตาบลด้วยทั้งนี้ เพื่อให้
สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมากรอกข้อมูลลงใน
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้
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การจัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2558-2560
ส่วนราชการ
กรอบอัตรากาลังเดิม
- นักบริหารงานเท้องถิ่นระดับกลาง
1.สานักงานปลัดเทศบาล
- นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสานักปลัด)ระดับต้น
ฝ่ายอานวยการ
- นักบริหารงานทั่วไป (ฝุายอานวยการ)ระดับต้น
- นักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการ
- นักพัฒนาชุมชน ระดับชานาญการ
- นักจัดการงานทั่วไป ระดับชานาญการ
- เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชานาญงาน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับปฏิบัติงาน/
ชานาญงาน
ลูกจ้างประจา
- บุคลากร (ลูกจ้างประจา)
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
- นักการภารโรง
- พนักงานขับรถยนต์
- คนงานทั่วไป
- คนสวน
ฝ่ายปกครอง
- นักบริหารงานทั่วไป (ฝุายปกครอง)ระดับต้น
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ระดับชานาญการ
- เจ้าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

กรอบอัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
3 ปีข้างหน้า
2558 2559 2560

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
4
2

1
1
1
4
2

1
1
1
4
2

1
1
1
4
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

-

-

อัตรากาลังคน
เพิ่ม / ลด
2558

2559

-1

หมายเหตุ
2560

ยุบ/เลิก

45

ส่วนราชการ
2. กองคลัง
- นักบริหารงานคลัง
(ผู้อานวยการกองคลัง)ระดับต้น
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- นักบริหารงานการคลัง
(ฝุายบริหารงานคลัง)ระดับต้น
- นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชานาญการ
- นักวิชาการคลัง ระดับชานาญการ
- นักวิชาการพัสดุ ระดับชานาญการ
- เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายพัฒนารายได้
- นักบริหารงานการคลัง
(ฝุายพัฒนารายได้)ระดับต้น
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ระดับชานาญงาน
3. กองช่าง

- นักบริหารงานช่าง
(ผู้อานวยการกองช่าง)ระดับต้น
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- นักบริหารงานช่าง
(ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง)ระดับต้น
- นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
- เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชานาญงาน
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยช่างโยธา
ฝ่ายการโยธา
- นักบริหารงานช่าง
(ฝุายการโยธา)ระดับต้น
- นายช่างไฟฟูา ระดับปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยช่างไฟฟูา
4. กองวิชาการและแผนงาน
- นักบริหารงานทั่วไป
(ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน)
ระดับต้น

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

กรอบอัตราตาแหน่งที่คาด
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
2558 2559 2560

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

อัตรากาลังคน
เพิ่ม / ลด
2558

2559

-1

หมายเหตุ
2560

ยุบ/เลิก
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ส่วนราชการ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- นักบริหารงานทั่วไป
(ฝุายแผนงานและงบประมาณ)ระดับต้น
- นิติกร ชานาญการ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ
ปฏิบัติการ/ชานาญการ
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
- นักบริหารงานทั่วไป
(ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ) ระดับต้น
- นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
- นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ/ชานาญ
การ
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊าพระแล
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊าใน
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ากลาง
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊าดอนมูล
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
5.ตรวจสอบภายใน
- นักวิขาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ

รวมกรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

กรอบอัตราตาแหน่งที่คาด
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
2558 2559 2560

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
-

1
-

1

1

1

1

2
1

2
1

2
1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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อัตรากาลังคน
เพิ่ม / ลด
2558

2559

-1

หมายเหตุ
2560

ยุบเลิก

-3

หมายเหตุ (1) ให้ระบุยอดอัตรากาลังพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัดได้ให้ความเห็นชอบไป แล้ว
(2) ให้ระบุยอดอัตรากาลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่เสนอขอปรับปรุงในครั้งนี้
(3) ให้ระบุยอดอัตรากาลังพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้นเมื่อปรับปรุงแผนอัตรากาลังเสร็จแล้ว
(4) ภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนฯ ให้รวมยอดจากข้อ 9 ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(ยอดรวมทุกช่องแล้ว)
(5) ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล (ไม่เกินร้อยละ 40
%) ให้ระบุเป็นตัวเลขว่ามีกี่ % มิใช่ระบุมาเพียงว่าไม่
เกิน 40% เช่น เมื่อคานวณแล้วมีค่าใช้จ่าย คือ 37.10% และในระบุในทุกปี เป็นต้น
(6) งบประมาณรายจ่ายประจาปี เป็นเงินจานวน........34,000,000-.......บาท
(ตามที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติตาบล)

หน้า47-49ปริ้นท์ในตารางพนักงาน
10. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
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11. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตาบลบ้านต๊า
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
33-2-00-1101-001

งานตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ปฏิบัติการ

33-2-01-3205-001
สานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
33-2-01-2101-001

ฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ต้น)

33-2-01-2101-002
- งานการบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานธุรการ

0

ฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ต้น)
33-2-01-2101-003

- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
-งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย

กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)

33-2-07-2101-001

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ต้น)
33-2-07-2101-003

- งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
- งานจัดทางบประมาณ
-งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานตราเทศบัญญติ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
(นักบริหารงานทั่วไป ต้น)
33-2-07-2101-002

- งานบริการและเผยแพร่
วิชาการ
- งานบริการข้อมูลข่าวสาร
ทางท้องถิ่น
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)
33-2-04-2102-001
ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง ต้น)
33-2-04-2102-003

-งานพัสดุและทรัพย์สิน
-งานการเงินและบัญชี
งานระเบียบการคลัง
งานสถิติการคลัง
งานธุรการ

ฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานคลัง ต้น)
33-2-04-2102-002

- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และ กิจการ
พาณิชย์
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)
33-2-05-2103-001

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ต้น)
33-2-05-2103-003

- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
- งานธุรการ

ฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ต้น)

33-2-05-2103-002
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
- งานศูนย์เครื่องจักรกล
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โครงสร้างสานักงานปลัด
หัวหน้าสานักงานปลัดเทศบาล

( นักบริหารงานทั่วไประดับต้น )

ฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

งานบริหารทั่วไป
- เจ้าพนักงานธุรการระดับชานาญงาน (1)
- นักพัฒนาชุมชน ระดับชานาญการ (1)
- นักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการ (1)
- นักจัดการงานทั่วไป ระดับชานาญการ(1)
- บุคลากร (1) (ลูกจ้างประจา)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(1)
พนักงานจ้างทั่วไป
- นักการภารโรง (1 )
- คนงาน (พนักงานขับรถ) (1)
- คนสวน (2)
- คนงานทั่วไป (4)

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขระดับปฎิบัติงาน /
ชานาญงาน(1)

งานทะเบียน และบัตร
- นักจัดการงาน
ทะเบียนและบัตร
ระดับชานาญการ(1)

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
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โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

งานบริหารงานทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1)

งานการเงินและบัญชี

- นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชานาญการ(1)
- นักวิชาการคลัง
ระดับชานาญการ(1)

ฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- นักวิชาการพัสดุ
ระดับชานาญการ(1)
- เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับปฏิบัติงาน (1)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ระดับชานาญงาน (1)

โครงสร้างกองช่าง
53
โครงสร้างโครงโส่วนการคลัง

ผู้อานวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

งานก่อสร้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยช่างโยธา (1 )

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-

ฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

งานบริหารงานทั่วไป
- เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับปฎิบัติงาน(1)

งานประสานสาธารณูปโภค
-นายช่างไฟฟ้า
ระดับปฏิบัติงาน (1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า(1)
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ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน

( นักบริหารงานทั่วไประดับต้น )

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

งานนโยบายและแผน

- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนระดับปฎิบัติการ/
ชานาญการ(1)
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน (1)

งานนิติการ

- นิติกร
ชานาญการ (1)

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

งานประชาสัมพันธ์

- นักวิชาการประชาสัมพันธ์
ปฎิบัติการ(1)

งานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
- ครูผู้ดูแลเด็ก (3)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ครู ผดด (3)
- ผู้ดูแลเด็กเล็ก
(ทักษะ 5 ปี ) (2)
-- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล (1)
พนักงานจ้างทั่วไป
- ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) (1)
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งานตรวจสอบภายใน

-

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชานาญการ (1)
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12. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
1.สานักปลัด
กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่

ชื่อ/นามสกุล

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

คุณวุฒิ การศึกษา

หมายเหตุ
เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่นๆ /เงิน
ค่าตอบแทน

79,800
(5,600 x 3)
(7,000x 9)
42,000
(3,500 x 12)

79,800
(5,600 x 3)
(7,000x 9)

ข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่น

1 นางณภัค สร้อยนาค

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

2 นางสาวจิรารัตน์
ตันวงศ์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

3 นางสาวแสงเดือน
ทาทอง

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต/การ
จัดการทั่วไป

00-0101-001 นักบริหารงาน

8

33-2-00-1101-001 นักบริหารงาน

กลาง

397,680
(33,140x 12)

01-0102-002 นักบริหารงาน

7

33-2-01-2101-001 นักบริหารงาน

ต้น

323,760
( 26,980x 12)

ต้น

309,780
(25,660x 6)
(25,970 x 6)
292,560
(24,270 x 6)
(24,490 x 6)
292,560
(24,270 x 6)
(24,490 x 6)
286,980
(23,820x 6)
(24,010 x 6)

เทศบาล
ปลัดเทศบาล

ทั่วไป
หัวหน้าสานัก
ปลัด
01-0102-003 นักบริหารงาน
ทั่วไปหัวหน้า
ฝุายอานวยการ

6

ท้องถิ่น

ทั่วไป
หัวหน้าสานัก
ปลัด
33-2-01-2101-002 นักบริหารงาน
ทั่วไปหัวหน้า
ฝุายอานวยการ

4 นางสุทธาทิพ
เสมอใจ

รัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต/
นโยบาย

01-0209-001 เจ้าหน้าที่

5

33-2-01-3101-001 นักจัดการงาน

ชานาญ
การ

5 นางสาวกัลยาณี
ห่านตระกูล

รัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต/
นโยบาย

01-0208-001 บุคลากร

5

33-2-01-3102-001 นักทรัพยากร

ชานาญ
การ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต/
สหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

01-0704-001 นักพัฒนา

5

33-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน

ชานาญ
การ

6 นายสุภาพ สาราญใจ

บริหารงาน
ทั่วไป

ชุมชน

ทั่วไป

บุคคล

13,500
(1,500 x 9 )

557,280
365,760

323,280
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ที่

ชื่อ/นามสกุล

กรอบอัตรากาลังเดิม

คุณวุฒิ
การศึกษา

ตาแหน่ง

01-0422-001 เจ้าพนักงาน

สาธารณสุขชุมชน

8

นางณัฐกานต์ สุจาคา

9

ลูกจ้างประจา
นางจุราภรณ์ ศรีวงค์

ศิลปะศาสตร
บัณฑิต/รัฐ
ประศาสน
ศาสตร์

01-0212-001 เจ้าพนักงานธุรการ

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

2-4/ 33-2-01-4601- เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
5
001
3

33-2-01-4101- เจ้าพนักงาน
ธุรการ
001

ศิลปะศาสตร
บัณฑิต/รัฐ
ประศาสน
ศาสตร์

-

บุคลากร

-

-

บุคลากร

บริหารธุรกิจ
บณฑิต/การ
จัดการทั่วไป
กศน./ม.6

-

ผช.นักพัฒนาชุมชน

-

-

-

นักการภารโรง

-

12 นายบุญชัย อ้อยหอม

รร.พิริยาลัย/
ม.3

-

พนักงานขับรถยนต์

13 นายพิชิต อ้อยหอม

ปวส./
คอมพิวเตอร์

-

กศน./ม.6

-

พนักงานจ้าง
10 นายธนากร กันทะไชย
11 นายมานัส หลักฐาน

14 นายชิตชัย ใจลา

เงินเดือน
หมายเหตุ

เลขที่ตาแหน่ง
7

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

เงินเดือน

ปฎิบัติ
งาน/
ชานาญ
งาน
ชานาญ
งาน

256,440

188,640
(15,720x12 )

-

210,840
(17,570 x 12)

ผช.นักพัฒนา
ชุมชน

-

-

นักการภารโรง

-

-

-

พนักงานขับ
รถยนต์

-

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

194,400
(16,200x 12 )
108,000
(9,000x12)
108,000
(9,000x12)
108,000
(9,000x12)
108,000
(9,000x12)

เงินประจา เงินเพิ่มอื่นๆ /
ตาแหน่ง เงินค่าตอบแทน
ว่างเดิม
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1.สานักปลัด
กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่

ชื่อ/นามสกุล

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน
หมายเหตุ

คุณวุฒิ
การศึกษา

เงินเดือน
เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

15 นายธรรมทรัพย์ เพิ่มโชคไพศาล

รร.พินิต
ประสาธน์/ม.6

-

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

16 นายวุฒิชัย ก๋อนมูล

รร.พิริยาลัย/
ม.3

-

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

17 นายราชัน เครือสาร

กศน./ม.3

-

คนสวน

-

-

คนสวน

-

18 นายอดุลย์ พรหมคา

รร.บ้านต๊าม่อน
/ ป.6

-

คนสวน

-

-

คนสวน

-

19 พันจ่าเอกวัชพล สมปาน

ศิลปะศาสตร
บัณฑิต/
รัฐศาสตร์

01-0102-004 นักบริหารงานทั่วไป

รัฐประศาสน
ศาสตรมหา
บัณฑิต

01-0215-001 เจ้าหน้าที่

20 นายวีรวัฒน์ ศรีรัตนสุภานนท์

หัวหน้าฝุายปก
ปกครอง

บริหารงานทะเบียน
และบัตร

6

33-2-01-2101- นักบริหารงาน
ทัว่ ไปหัวหน้าฝุาย
003

ต้น

33-2-01-3104- นักจัดการงาน
ทะเบียนและบัตร
001

ชานาญ
การ

ปกครอง

6

108,000
(9,000x12)
108,000
(9,000x12)
108,000
(9,000x12)
108,000
(9,000x12)
292,560
(24,270 x 6)
(24,490 x 6)
286,980
(23,820x 6)
(24,010 x 6)

เงินประจา
ตาแหน่ง

13,500
(1,500 x 9 )

เงินเพิ่ม
อื่นๆ /เงิน
ค่าตอบแ
ทน

306,060
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2.กองคลัง

ที่

ชื่อ/นามสกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

กรอบอัตรากาลังเดิม

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต/
การจัดการ
ทั่วไป

2
3 นางสาวสายสุณีย์ ชัยรัตน์
4 นางภารดี ฟูเฟือง

ตาแหน่ง

04-0103-001 นักบริหารงานคลัง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

7

33-2-04-2102001
33-2-04-2102003

นักบริหารงานคลัง
ผอ.กองคลัง

ต้น

42,000
(3,500 x 12)

นักบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝุาย
บริหารงานคลัง
33-2-04-3204- นักวิชาการพัสดุ

ต้น

362,640
( 30,220x 12)
278,820

ผอ.กองคลัง

04-0103-002 นักบริหารงานคลัง
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต /
การจัดการ
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต/การ
บัญชี

เงินเดือน
หมายเหตุ

เลขที่ตาแหน่ง
ข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่น
1 นางสิริลักษณ์ สุยะราช

กรอบอัตรากาลังใหม่

หัวหน้าฝุาย
บริหารงานคลัง
04-0311-001 นักวิชาการพัสดุ

6
5

04-0313-002 เจ้าพนักงานพัสดุ

3

001
33-2-04-4203- เจ้าพนักงานพัสดุ
001

404,640

ว่างเดิม
ชานาญ
การ
ปฏิบัติ
งาน

5 นางจิรนันท์ละออ

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต/การ
บัญชี

04-0307-001 นักวิชาการเงินและ

5

33-2-04-3201- นักวิชาการเงินและ
บัญชี
001

ชานาญ
การ

6 นางสาวิตรี กันทะไชย

ศิลปะศาสตร์
บัณฑิต/การ
จัดการทั่วไป

04-0304-001 นักวิชาการคลัง

5

33-2-04-3202- นักวิชาการคลัง
001

ชานาญ
การ

บัญชี

เงินเพิ่มอื่นๆ /
เงินค่าตอบแทน

253,680
(21,140x 12)
181,200
(15,060 x 6)
(15,140 x 6)
245,040
(20,400x 6)
(20,440x 6)
228,660
(18,950 x
6)(19,160 x 6)
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2.กองคลัง

ที่

ชื่อ/นามสกุล

กรอบอัตรากาลังเดิม

คุณวุฒิ
การศึกษา

7
8

นางสาวจันจิรา ปิงยอง

9

นางสาวสุวรรณนี ปวงงาม

ศิลปะศาสตร์
บัณฑิต/การ
จัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต/
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต/การ
จัดการธุรกิจ

เงินเดือน
หมายเหตุ

เลขที่ตาแหน่ง
พนักงานจ้าง
นางอรนลิน แจ่มจารัสเมธา

กรอบอัตรากาลังใหม่

-

ตาแหน่ง
ผช.เจ้าหน้าที่
ธุรการ

04-0103-003 นักบริหารงานคลัง

หัวหน้าฝุายพัฒนา
รายได้

04-0309-001 จพง.จัดเก็บรายได้

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

-

-

6

ตาแหน่ง
ผช.เจ้าหน้าที่
ธุรการ

ระดับ

เงินเดือน

-

134,640
(11,220x12)
276,000
(22,920x6)
(23,080x6)
184,380
(15,290x6)
(15,440x6)

33-2-04-2102- นักบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝุายพัฒนา
002

ต้น

33-2-04-4204- จพง.จัดเก็บรายได้
001

ชานาญ
งาน

รายได้

3

เงินประจา
ตาแหน่ง

13,500
(1,500 x 9 )

เงินเพิ่มอื่นๆ /เงิน
ค่าตอบแทน

289,500
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3.กองช่าง

ที่

ชื่อ/นามสกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน
หมายเหตุ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่นๆ /
เงินค่าตอบแทน

ข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่น

1

นายสุวัธชัย จอมภา

2

นายกิตติ เทพสืบ

3
4

วิศวกรรม
ศาสตร
มหาบัณฑิต/
การ
บริหารงาน
ก่อสร้าง
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต/การ
จัดการงาน
ก่อสร้าง

05-0104-001 นักบริหารงาน
ช่าง
ผอ.กองช่าง

7

33-2-05-2103001

นักบริหารงาน
ช่าง
ผอ.กองช่าง

ต้น

349,320
(29,110x 12)

42,000
(3,500 x12)

391,320

05-0104-002 นักบริหารงานช่าง

6

33-2-05-2103002

ต้น

254,580
(21,190x 6)
(21,240 x 6)

13,500
(1,500 x 9 )

268,080

นายชัยวัฒน์ อ้อยกาม

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต/การ
จัดการทั่วไป

05-0104-003 นักบริหารงานช่าง

6

33-2-05-2103003

นักบริหารงาน
ช่าง
หัวหน้าฝุายการ
โยธา
นักบริหารงาน
ช่าง หัวหน้าฝุาย
แบบแผนฯ

ต้น

245,160

นางเพียงฤทัย
โรจนคุณกาจร

บริการธุรกิจ
บัณฑิต/การ
บัญชี.

05-0212-002 จพง.ธุรการ

3

33-2-05-4101002

231,660
13,500
(19,200x 6) (1,500 x 9 )
(19,410 x 6)
192,360
(16,030 x 12)

หัวหน้าฝุายการ
โยธา

หัวหน้าฝุายแบบ
แผนฯ

จพง.ธุรการ

ชานาญ
งาน
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3.กองช่าง

ที่

ชื่อ/นามสกุล

กรอบอัตรากาลังเดิม

คุณวุฒิ
การศึกษา

นายอุเทน อินอุดออน

รัฐศาสตร
บัณฑิต/
รัฐศาสตร์

เงินเดือน
หมายเหตุ

เลขที่ตาแหน่ง
5

กรอบอัตรากาลังใหม่

ตาแหน่ง

05-0523-001 นายช่างไฟฟูา

ระดับ
3

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

33-2-05-4706-001 นายช่างไฟฟูา ปฎิบัติ
งาน

เงินเดือน
174,780
(14,560x 6)
(14,570 x 6)

พนักงานจ้าง
6

นายมงคล อ้อยหวาน

ปวส./ช่าง
ไฟฟูา

-

ผช.ช่างไฟฟูา

-

-

ผช.ช่างไฟฟูา

-

134,880
(11,240 x 12)

7

นายศักรินทร์ ปิงวงค์

ปวช/ช่าง
ก่อสร้าง

-

ผช.ช่างโยธา

-

-

ผช.ช่างโยธา

-

129,600
(10,800 x 12)

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่นๆ /
เงินค่าตอบแทน
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4.กองวิชาการและแผนงาน

ที่

ชื่อ/นามสกุล

กรอบอัตรากาลังเดิม

คุณวุฒิ
การศึกษา

1
2

นางนรีกานต์ พุทธเมฆ

3

นายวาทิต ฟักแก้ว

นิติศาสตร
บัณฑิต
รัฐประศาสน
ศาสตรมหา
บัณฑิต/
นโยบาย
สาธารณะ
นิติศาสตรมหา
บัณฑิต

4

5

ตาแหน่ง

07-0102-001 นักบริหารงาน

ทั่วไป
ผอ.กองวิชาการฯ
07-0102-003 นักบริหารงาน
ทั่วไป
หน.ฝุายแผนงาน
และงบประมาณ

07-0202-001 นิติกร
07-0201-001 จนท.วิเคราะห์
นโยบายและ
แผน

พนักงานจ้าง
นางสิริณัฐดา เดชะบูรณ์

ศิลปะศาสตร
บัณฑิต/การ
พัฒนาชุมชน

เงินเดือน
หมายเหตุ

เลขที่ตาแหน่ง
ข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่น
สตอ.สง่า เดชะบูรณ์

กรอบอัตรากาลังใหม่

-

ผช. เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายฯ

ระดับ

7
6

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

33-2-07-2101- นักบริหารงาน
ทัว่ ไป
001

ผอ.กองวิชาการฯ
33-2-07-2101- นักบริหารงาน
ทั่วไป
003
หน.ฝุายแผนงาน
และงบประมาณ

6

33-2-07-3105- นิติกร
001
3- 33-2-07-3103- นักเคราะห์
5/6
001
นโยบายและ
แผน
-

ผช. เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบาย
ฯ

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

ต้น

349,320
(29,110x 12)

42,000
(3,500 x12)

391,320

ต้น

303,960
(25,190x6)
(25,470 x6)

13,500
(1,500 x 9 )

317,460

ชานาญ
การ

311,640
(25,970x12)
309,000

ปฎิบัติ
การ/
ชานาญ
การ
-

203,400
(16,950x 12 )

เงินเพิ่มอื่นๆ /
เงินค่าตอบแทน

54,000
(4,500x12)

365,640
ว่างเดิม
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4.กองวิชาการและแผนงาน

ที่

ชื่อ/นามสกุล

กรอบอัตรากาลังเดิม

คุณวุฒิ
การศึกษา

กรอบอัตรากาลังใหม่

หมายเหตุ
เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

นักบริหารงาน
ทั่วไป
หน.ฝุาย
บริการและ
เผยแพร่
วิชาการ
นวก.
ประชาสัมพันธ์

ต้น

292,560
(24,270 x 6)
(24,490 x 6)

ปฎิบัติ
การ

249,240
(20,770 x 12)

-

132,480
(11,040x 12)

ค.ศ.1

239,040
(19,920 X12)

6

นายภาคภูมิ เชื้ออยู่นาน

รัฐประศาสน
ศาสตรมหา
บัณฑิต

07-0102-002 นักบริหารงาน

6

33-2-07-2101002

7

นางสาวน้าผึ้ง ศรีสวัสดิ์

รัฐ
ประศาสนศาส
ตรบัณฑิต/รัฐ
ประศาสน
ศาสตร์

07-0205-001 นวก.
ประชาสัมพันธ์

4

33-2-07-3301001

8

พนักงานจ้าง
นางสาวกัญญา หลักฐาน

-

-

ค.ศ.1

56-2-008

9

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊า
พระแล
นางสาวมณัฐศนันท์ นาม
เมือง

เงินเดือน

ทั่วไป
หน.ฝุายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

ปวส./คหก
รรม

-

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต/
การบริหาร
การศึกษา

56-2-008

ผช.เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล

ครู

ผช.เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล

ครู

เงินประจา
ตาแหน่ง
13,500
(1,500 x 9 )

เงินเพิ่มอื่นๆ /
เงินค่าตอบแทน
306,060
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4.กองวิชาการและแผนงาน

ที่

ชื่อ/นามสกุล

10 นางธนัญญา ชื่นใจ
11 นางสุพรรณ์ อ้อยงาม
12 นางสมเพชร อ้อยหวาน
13 นางสมเกียรติ เจียนผัน
14 นางอาไพ เกวียนคา

กรอบอัตรากาลังเดิม

คุณวุฒิ
การศึกษา

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต/
การบริหาร
การศึกษา
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต/
การบริหาร
การศึกษา
ครุศาสตร
บัณฑิต/
การศึกษา
ปฐมวัย
ครุศาสตร
บัณฑิต/
การศึกษา
ปฐมวัย
ปวส./
คอมพิวเตอร์

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน
หมายเหตุ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

56-2-0212

ครู

ค.ศ.1

56-2-0212

ครู

ค.ศ.1

239,040
(19,920 X12)

56-2-0213

ครู

ค.ศ.1

56-2-0213

ครู

ค.ศ.1

239,040
(19,920 X 12)

-

ผดด

-

-

ผดด

-

159,420
(13,285X12)

-

ผดด

-

-

ผดด

-

159,420
(13,285X12

-

ผดด

-

-

ผดด

-

108,000
(9,000 X 12)

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่นๆ /
เงินค่าตอบแทน
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5.งานตรวจสอบภายใน

ที่

ชื่อ/นามสกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

กรอบอัตรากาลังเดิม

1

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต /
การจัดการ

เงินเดือน
หมายเหตุ

เลขที่ตาแหน่ง
ข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่น
นางปรียาภรณ์จันทนะ

กรอบอัตรากาลังใหม่

ตาแหน่ง

12-0301-001 จนท.ตรวจสอบ
ภายใน

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

5

33-2-01-3205-001

งาน
ตรวจสอบ
ภายใน

ชานาญ
การ

245,040
(20,400x 6)
(20,440x 6)

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่นๆ /
เงินค่าตอบแทน
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13. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจาเป็นอย่างมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาชาติ การให้การศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้กับ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความสาคัญเป็น
อย่างยิ่ง เพราะการอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งที่จะนามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร
เทศบาลตาบลบ้านต๊า ได้คานึงถึงภารกิจ อานาจ หน้าที่ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้
พนักงานเทศบาล รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงาน
เทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานเทศบาล
ที่ดี โดยได้กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับพนักงานเทศบาลแต่ละตาแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งใน
ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล
ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตาบลบ้าน ต๊า ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558-2560 เทศบาลตาบลบ้านต๊า ได้จึงได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558-2560 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การกาหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นาและองค์การสุจริต
ธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)
- กลยุทธ์ ที่ 1.1 ยกย่องข้าราชการ / ผู้นารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม
- กลยุทธ์ ที่ 1.2 สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)
- กลยุทธ์ ที่ 1.3 กาหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบต่าง ๆ
- กลยุทธ์ ที่ 2.1 ปลูกจิตสานึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรม
ราโชวาท
- กลยุทธ์ ที่ 2.2 กาหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่ข้าราชการทุก
ระดับ
- กลยุทธ์ ที่ 2.3 สร้างศูนย์กลางในการวิจัย สารวจ ให้คาปรึกษาแนะนาและข้อมูล
ข่าวสารด้านธรรมาภิบาลกลยุทธ์ ที่ 2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการอย่างเข้ม
- กลยุทธ์ ที่ 2.5 กาหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน และสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
- กลยุทธ์ ที่ 3.1 ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- กลยุทธ์ ที่ 3.2 ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ
- กลยุทธ์ ที่ 3.3 ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น
-
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
- กลยุทธ์ ที่ 4.1 เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- กลยุทธ์ ที่ 4.2 เปิดให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตาม
สถานการณ์การทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบ้านต๊า จะดาเนินการขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สาเร็จผลตาม
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
(1) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการตาม
หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ
ของบุคลกรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยเทศบาลตาบลบ้าน ต๊า เป็นผู้จัด
อบรมเองหรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
ด้านหรือเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือประสบการณ์ในทางานระหว่างเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ชานาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอื่น ๆ ตลอดจนถึงการขอรับคาแนะนา ปรึกษาจาก
ผู้กากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
(4) จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากร
สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานให้สูงขึ้น
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพื้นที่การให้บริการ
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาคและทั่วถึง อานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน เพื่อให้
ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น
เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการให้บริการประชาชนลดลงความซ้าซ้อนของงานและ
การใช้ทรัพยากรที่ไม่จาเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น
(7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่านการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป
(8) ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรนาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้อย่าง
ต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลกาหนด
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14. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบ้าน ต๊า ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อให้ข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้าง ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
2. ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง จะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ
3. ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง จะพึงปฏิบัติตน ต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี
และไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน
4. ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง จะพึงต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม
กดขี่หรือข่มเหง ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ
และให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตาบลบ้านต๊ามีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ดังนี้
1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน แลไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
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การปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี

ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตรากาลัง 3 ปี เทศบาลตาบล จะต้องทาการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี กรณ
และความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลตาบลเพิ่มขึ้นใหม่ นอกเหนือจากที่ กาหนดในแผนอัตรากาลัง
เพื่อรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานหรือปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
2. การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง ดังนี้
2.1 การปรับตาแหน่งให้สูงขั้นในตาแหน่งสายงานเดิม
2.2 การปรับลดหรือขยายระดับตาแหน่ง
2.3 การปรับปรุงเกลี่ยตาแหน่ง โดยไม่เปลี่ยนตาแหน่งสายงาน
2.4 การปรับเกลี่ยตาแหน่ง โดยเปลี่ยนตาแหน่งสายงานหรือระดับตาแหน่ง
2.5 การยุบเลิกตาแหน่ง
3. ให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ) พิจารณาให้ความเห็นชอบการยุบเลิกตาแหน่งผู้ปฏิบัติล
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง ตามข้อเสนอของเทศบาลตาบล หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ) เห็นชอบตามข้อเ
ตาบลถือได้ว่าคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว หากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบา
ไม่เห็นชอบกับข้อเสนอของเทศบาลตาบล และเทศบาลตาบลยืนยันข้อเสนอผ่านคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ)
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ) ให้ความเห็นชอบต่อไป
4. การพิจารณาขออนุญาตยุบเลิกตาแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง ให้ดาเนินการโดยยึด
กรอบอัตรากาลังตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลเป็นเกณฑ์ หากมีเหตุผลและความจาเป็นที่จะขออนุมัติ
นอกเหนือจากกรอบ ฯ ก็ให้ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
5. การขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง ให้พิจารณาถึงเหตุผลและความ
จาเป็นในด้านปริมาณงานและคุณภาพของงานเป็นสาคัญ
6. การขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง นอกจากจะพิจารณาเหตุผลด้าน
ปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว ให้คานึงถึงจานวนของลูกจ้างทั้งประจาและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในงานนั้น
ด้วย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหางานล้นมือ หรือปัญหาอื่นตามมา
7. การขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งและเปลี่ยนแปลงลงเกี่ยวกับตาแหน่งให้พิจารณาถึงความสาคัญ
กับความเหมาะสมและถูกต้องของกรอบตาแหน่งในงานนั้นด้วย
8. ในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งและการเสนอขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่ง ให้เทศบาลตาบลชี้แจง
เหตุผลและความจาเป็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ) พิจารณาโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) สภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เหตุผลและความจาเป็นการการขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ หรือขอปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่ง
3) ชื่อตาแหน่ง สายงาน ระดับตาแหน่ง และจานวนตาแหน่งที่ขอกาหนดใหม่ และขอปรับปรุง
การกาหนดตาแหน่ง
4) ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ตาแหน่งที่ขอกาหนดใหม่ และตาแหน่งที่
ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่ ปฏิบัติมีอะไรบ้าง
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5) ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมถึงขนาดที่มี
ความจาเป็นต้องกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ หรือมีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง โดยให้ทาการเปรียบเทียบให้เห็นว่า
ภารกิจปัจจุบันมีอะไร จานวนเท่าใดบ้าง และภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นหรือลดลงมีอะไรบ้าง
6) กรอบโครงสร้างส่วนราชการ และตาแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
7) กรอบโครงสร้างส่วนราชการ และกรอบโครงสร้างอัตรากาลังปัจจุบัน ของส่วนราชการที่ขอกาหนด
ตาแหน่งใหม่ และที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง และกรอบโครงสร้างส่วนราชการ และกรอบโครงสร้างอัตรากาลัง
ภายหลังจากที่ได้มีการขอกาหนดตาแหน่งใหม่ และที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
8) ตารางการวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลปัจจุบัน และภายหลังจากที่ได้มีการ
ขอกาหนดตาแหน่งใหม่ และที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
9) การขอกาหนดตาแหน่งใหม่ และการขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากผู้มีอานาจแล้วให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นโดยให้เทศบาล
ตาบลดาเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากาลังต่อไป

ภาคผนวก
1. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
2. รายงานการประชุม

