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๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) กาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้
คานึ งถึ งภาระหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ลั กษณะงานที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ความยาก และคุ ณ ภาพของงานปริม าณ
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลตาบลบ้านกลาง ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาลตาบล
บ้านกลางจัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กาหนด
๑.๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างสาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว กาหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง
ให้เกิดความเหมาะสมและให้ การปฏิบั ติห น้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตั ว
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้
กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมากาหนด
เป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๑.๓ คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
กาหนดการกาหนดตาแหน่ง ข้าราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้เทศบาลตาบล
บ้านกลาง จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้
ต าแหน่ งข้ าราชการหรื อพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ น ลู กจ้างประจ าและพนั กงานจ้ าง โดยให้ เสนอให้ คณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้เทศบาลตาบล
บ้านกลาง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตาบล
บ้านกลางวิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และ
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๑.๔ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลบ้านกลาง จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3 ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้เทศบาลตาบลบ้านกลางมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อน
๒.๒ เพื่อให้เทศบาลตาบลบ้านกลาง มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกาหนดตาแหน่งและการใช้ ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อเป็น...
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๒.๔ เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒ นาบุคลากรของ
เทศบาลตาบลบ้านกลางให้เหมาะสม
2.5 เพื่ อ ให้ เทศบาลต าบลบ้ า นกลางสามารถวางแผนอั ต ราก าลั ง ในการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง
ข้าราชการเพื่อให้การบริหารงาน ของเทศบาลตาบลบ้านกลางเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้ม สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.6 เพื่อให้เทศบาลตาบลบ้านกลางสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

๓. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบ้านกลาง ตามกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร
และสภาพปัญหาในพื้นที่ของเทศบาลตาบลบ้านกลาง เพื่อให้การดาเนินการของเทศบาลตาบลบ้านกลางบรรลุ
ตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดาเนินการ
โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร
หากงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไป
ตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคน
ของบางส่ ว นราชการเปลี่ ย นแปลงไป ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ เกิ ด การเตรียมความพร้อ มในเรื่อ งกากลั งคนให้ รองรับ
สถานการณ์ในอนาคต
๓.๒ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดลาพูนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
๓.๓ วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน: Supply pressure เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
กาหนดตาแหน่ งในสายงานต่าง ๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดย
ในส่วนนี้จะคานึงถึง
3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกาหนดระดับชั้น
งานในแต่ ล ะประเภท เพื่ อ ให้ ก ารก าหนดต าแหน่ งและการปรับ ระดั บ ชั้ น งานเป็ น ไปอย่างประหยั ด และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุ คลากรทางการศึกษา ลู กจ้างประจา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทางานขององค์กร
/ดังนั้น...
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ดังนั้น ในการกาหนดอัตรากาลงข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณา
ว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่งเพื่อให้การ
ทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ 40
ของงบประมาณรายจ่ ายตามมาตรา 35 แห่ งพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริห ารงานบุคคลส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2542
3.4 วิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐานที่ว่า
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดี
ในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่ น งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง
หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคานวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาค
ส่วนราชการส่ วนท้องถิ่น นั้ นจึ งทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็น
ข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดคานวณอัตรากาลังคนต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะ
คานวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่าที
ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
3.5 วิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นการนาผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้อ งใช้สาหรับ
การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับ
ผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
กาหนด/เกลี่ยอัตรากาลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจขอ
ส่วนราชการและองค์อย่างสูงสุด
3.6 วิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือนาประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3
ประเด็น ดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริห าร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบัน ของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่ องจากหลายๆ ส่ ว นราชการในปั จจุบัน มี
ข้าราชการสู งอายุ จานวนมาก ดังนั้ น อาจะต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งที่เหมาะสม
ขึ้นทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น
3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่างๆ อาจทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
/3.7 การพิจารณา...
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3.7 การพิ จ ารณาเปรี ย บเที ยบกั บ กรอบอั ต ราก าลั งขององค์ก รอื่ น ๆ กระบวนการนี้ เป็ น
กระบวนการนาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจานวน
กรอบอัตรากาลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ล ะองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงาน
แบบเดียวกันน่าจะมีจานวนและการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกันได้
3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒ นาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1 ด้านการคมนาคม การคมนาคมขนส่ งทางบก และสาธารณู ปโภคภายในเขตพื้ น ที่ ที่
รับผิดชอบ ในภาพรวมแล้วยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทาให้การสัญจรและขนส่งยังไม่สะดวกขาดความ
คล่องตัว สภาพถนนบางเส้นทางเป็นหลุมเป็นบ่อ เส้นทางแคบ ไม่มีไหล่ทาง/ไหล่ทางแคบ น้าท่วม/ขัง ฯลฯ
1.2 ด้านการระบายน้า บางพื้นที่มีท่อ/รางระบายน้า เล็ก/ตื้นเขิน/ต่ากว่าถนน บางพื้นที่เป็น
ที่ ราบลุ่ ม ในฤดู น้ าหลากน้ าจะไหลท่ วมขั งพื้ นที่ อยู่ อาศั ย และถนนหนทาง เนื่ องจากระบบการระบายไม่ มี
ประสิทธิภาพ
1.3 ด้านไฟฟ้าสาธารณะ การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยังไม่ครอบคลุม บางพื้นที่ยังไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่างบนท้องถนนหรือทางเดินในเวลาค่าคืน
ทาให้ ป ระชาชนไม่ได้รับ ความสะดวกในการสัญ จรเป็ นเหตุให้ ไม่ได้ รับ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น
รวมทั้งอุบัติเหตุต่าง ๆ
4.2 ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
1.1 การพัฒนาต่อยอดอาชีพไม่ต่อเนื่อง
1.2 ไม่มีตลาดกลางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.3 รายได้ที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐไม่เพียงพอต่อการดารงการดารงชีพ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ มี
อาชีพ
4.3 ด้านการเกษตร
1.1 ขาดความมั่งคงทางการเกษตร เช่น ราคาผลผลิตตกต่า ไม่มีหลักประกันราคา ฯลฯ โดยเฉพาะ
ลาไย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน
1.2 กระแสไฟฟ้า/การขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ
ชาวเกษตรกรต้องพ่วงต่อสายไฟและทาให้กระแสไฟฟ้าตก
1.3 แหล่งน้า/แหล่งเก็บกักน้า/ระบายน้า เพื่อการเกษตรยังไม่เพียงพอ
4.4 ด้านสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์
1.1 แรงงานนอกระบบ หรือแรงงานชุมชน ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแล เช่น การตรวจ
สุขภาพตามความเสี่ยงประจาปี การตรวจประเมินสภาพการทางาน และการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการแรงงาน
1.2 ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุฯลฯ ประสบปัญหาด้านแหล่งเงินทุน อุปกรณ์ ช่องทางการ
จาหน่ายสินค้า เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
/1.3 การจัด...
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1.3 การจัดสวัสดิการช่วยเหลือดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุฯลฯ ยังไม่เพียงพอ เช่น
การจัดสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยอย่างเหมาะสม สถานที่ส่งเสริมสุขภาพ/นันทนาการ
1.4 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพจากรัฐบาลไม่เพียงพอ
4.5 ด้านสาธารณสุข
1.1 การป้องกันโรค
1.1.1 ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ และคาแนะนาที่ถูกต้อง
1.1.2 การไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน
1.2 การบริการสาธารณสุขมูลฐานและการส่งเสริมสุขภาพ
1.2.1 วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการบริการ
1.2.2 ไม่มีสถานที่ และอุปกรณ์ สาหรับส่งเสริมการรักษาทางกายภาพบาบัด
1.3 การใช้น้าเพื่ออุปโภคบริโภค
1.3.1 ระบบน้าประปาส่วนภูมิภาค ยังไม่สามารถให้บริการได้ทั่วถึง เนื่องจากบ้านเรือน
ของประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากถนนสายหลักทาให้ยากลาบากต่อการให้บริการ
1.3.2 ประชาชนยั งประสบปั ญ หาการได้ รับ ฟลู ออไรด์ เกิ น มาตรฐาน เนื่ องจาก
น้าประปาหมู่บ้านมีค่าฟลูออไรด์เกินมาตรฐานมาก
1.3.3 การจัดการระบบการประปาหมู่บ้านไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค
4.6 ด้านความปลอดภัยในชีวิต
1.1 บางพื้นที่ยังไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนท้องถนนหรือทางเดินในเวลาค่าคืน ทาให้
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรเป็นเหตุให้ไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง
อุบัติเหตุ ต่าง ๆ
1.2 การพัฒนาศักยภาพด้านการบริการรับ - ส่งผู้ป่วย ยังมีความจาเป็นที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาขึ้นเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และถูกต้องตามหลักสากล
4.7 ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 การศึกษา
1.1.1 อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยยังไม่เพียงพอ
1.1.2 อุปกรณ์สาหรับสนามเด็กเล่นไม่มีมาตรฐาน/ไม่เพียงพอ
1.1.3 บุคลากรประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดทักษะ
1.2 การกีฬา และการนันทนาการ
1.2.1 ขาดผู้ น าในการวมกลุ่ ม /ขาดความต่ อ เนื่ อ ง/ขาดอุป กรณ์ /งบประมาณไม่
เพียงพอ
1.2.2 ประชาชนขาดความตระหนักในการออกกาลังกาย
1.2.3 ไม่มีสวนสาธารณ และสถานที่ออกกาลังกายสาหรับบริการประชาชน
4.8 ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 วัฒนธรรม ประเพณี ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับยุคสังคมปัจจุบัน
1.2 การจัดทาทะเบียนปราชญ์ชุมชน ไม่เป็นปัจจุบัน
/4.9 ด้านทรัพยากร...
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4.9 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
1.1.1 ป่าไม้ขาดความอุดมสมบูรณ์/ไม่มีการปลูกป่าเพิ่มเติม
1.2.1 ขาดการเฝ้าระวังการปกคลุมของวัชพืชในอ่างเก็บน้าแม่ตีบ
1.1.3 ในฤดูน้าหลากเกิดการพัดพาตะกอนที่ทับถมไป ทาให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
1.2 ด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และมลภาวะ
1.2.1 ไม่มีพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย
1.2.2 ประชาชน/สถานประกอบการ ไม่ให้ความสาคัญกับการลดปริมาณขยะ
1.2.3 ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี
1.2.4 ขาดความร่วมมือในการจัดทาบ่อบาบัด
1.2.5 ปัญหาการลักลอบจุดไฟเผาป่า/เผาเศษกิ่งไม้เหลือใช้/ฝางข้าว หลังการ
เก็บเกี่ยวและเพื่อการหาของป่า
1.2.6 ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะบริเวณพื้นที่ลกร้าง หรือข้างทาง
4.10 ด้านสังคม
1.1 การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร ประชาชนยังไม่ให้ความสนใจและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากต้องดาเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางภาวะปัญหาเศรษฐกิจ จึงไม่ให้ความสาคัญ
กับการมีส่วนร่วมเท่าที่ควร
4.11 ความปลอดภัยในสังคม และปัญหายาเสพติด
1.1 เครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยในชุมชนไม่เพียงพอ
1.2 ขาดความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส
1.3 ผู้เสพยาเสพติดไม่สมัครใจเข้ารับการรักษา
1.4 ผู้เสพยาเสพติดที่รับการบาบัดแล้วไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนา
1.1 การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้า
1.2 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
1.3 การปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหล่งน้า
1.4 การจัดทาและวางระบบผังเมือง
1.5 การปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
2.1 การสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาด ส่งเสริมหรือจัดตั้งตลาดกลาง และศูนย์
จาหน่ายสินค้า OTOP ในท้องถิน่
2.2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและ อุตสาหกรรมแก่ประชาชน
/2.3 การส่งเสริม...
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2.3 การส่ งเสริมและพัฒ นาปัจจัยเกื้อหนุน ด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร
2.5 การส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
3.1 การพัฒนาสังคม สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
3.2 การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและการอนุรักษ์ ฟื้นฟูบูรณะสถานที่สาคัญในตาบลบ้านกลาง
3.3 การสื บสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชน
3.4 การส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น
3.5 การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.6 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
4.1 การสร้างองค์ความรู้และจิตสานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 การดูแล เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศน์
4.3 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.4 การบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.6 การป้องกันและควบคุมมลพิษในชุมชนโดยการจัดการขยะมูลฝอยและบาบัดน้าเสียรวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางการพัฒนา
5.1 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
5.2 การพัฒ นาบุ คลากรทางการศึกษา พร้อมปรับปรุงและพัฒ นาสถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
5.3 การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น
5.4 การสนับสนุนการจัดการศึกษาตามภารกิจถ่ายโอน
5.5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
6.1 การส่งเสริมพัฒนาสุขาภิบาลและระบบบริการสาธารณสุข
6.2 การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
6.3 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
6.4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน
6.5 การส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น
/6.6 การดาเนิน...
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6.6 การดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในชุมชน
6.7 การสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน
ในการจัดบริการด้านสาธารณสุขในชุมชน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนา
7.1 การพัฒ นาและเพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริห ารงานองค์กร ตามหลั กธรรมาภิบาล และ
ส่งเสริมแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
7.2 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
7.3 การพั ฒ นาการให้ บริการประชาชน โดยการลดระยะเวลาและขั้น ตอนการให้ บริการ
ประชาชน
7.4 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร
7.5 การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น
7.6 การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
7.7 การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
7.8 การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาจราจร
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดทาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
8.1 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
8.2 การพัฒนา ICT เพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กรและการให้บริการประชาชน
8.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านกลาง
1. ด้านเศรษฐกิจชุมชน
1.1 สนับสนุนโครงการของกลุ่มหมู่บ้านทุกกลุ่มให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อพัฒนาสินค้าของ
ชุมชนเป็นการช่วยเหลือทางการเงินของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของ
ตลาด
1.2 เร่งพัฒ นาและสนับสนุนอุตสาหกรรมในชุมชน เพื่อสร้างมูลค่า เพิ่มผลผลิตของแต่ละ
กลุ่มหมู่บ้านหรือชุมชน โดยการแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อการ
วิจัยและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ การเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต
1.3 แสวงหาตลาดและสร้างเครือข่ายระบบการตลาดให้กับสินค้าชุมชน เพื่อการรับรองการ
ขยายตัวของสินค้าในแต่ละชุมชน
1.4 จัดตั้งศูนย์กลางตลาดสินค้าของชุมชน เพื่อเป็นสถานที่ติดต่อทาธุรกิจระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้ซื้อ
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรทาสวน ทานา ทาไร่ เลี้ยงสัตว์
/2. ด้านสังคม...
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2. ด้านสังคม
การศึกษา
2.1 พัฒ นาบุ คลากรทางด้านการศึกษาของเทศบาลตาบลบ้านกลางให้ มีศักยภาพในการ
ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนแนวคิดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาในปัจจุบันและ
อนาคต
2.2 ส่ งเสริม และให้ การศึกษากับ บุค คลที่ ด้อยโอกาสและไม่ส ามารถเข้าศึ กษาตามระบบ
การศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
2.3 สนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนที่มีอยู่เดิมให้คงอยู่และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.4 ส่งเสริมด้านกีฬาให้กับเยาวชนและประชาชนให้มีความสามารถในการแข่งขันกีฬาทั้ง
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
2.5 จัดให้มีโครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตาบลบ้านกลางทุกคน
2.6 สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุงห้องสมุดประชาชน (สารสนเทศ) เพื่อเด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้รับความรู้เพิ่มเติม
คุณภาพชีวิต
2.7 จัดตั้งกองทุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตาบลบ้านกลาง
อย่างสมศักดิ์ศรีและทั่วถึง
2.8 จัดให้มีการส่งเสริมการออกกาลังกายในลานกีฬาของชุมชนทุกหมู่บ้าน “หนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งลานกีฬา” เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถของกีฬาในชุมชน โดยจัดให้มีการแข่งขันระหว่าง
หมู่บ้านหรือชุมชน สนับสนุนโครงการชุมชนดี สังคมเข้มแข็งต้องออกกาลังกาย
2.9 จัดโครงการ “ครอบครัวอบอุ่น ” เพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างสมาชิกของครอบครัว
และสมาชิกในชุมชนให้เกิดความสามัคคี สมานฉันท์ เพื่อความเข้มแข็งของแต่ละหมู่บ้านและชุมชน
2.10 ส่งเสริมและพัฒ นาการของบุคลากรและสร้างเครือข่าย อสม. กลุ่มแม่บ้านในแต่ละ
หมู่บ้าน
2.11 กากับดูแลและให้การบาบัดผู้ติดยาเสพติด และสร้างระบบป้องกันการติดยาเสพติดของ
ประชาชนและเยาวชนโดยทั่วไป
2.12 กากับดูแลตลาดในเขตเทศบาลตาบลบ้านกลางให้สะอาด สะดวกซื้อ ราคาเหมาะสม
และปลอดภัย
3. ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ด้านวัฒนธรรม
3.1 ให้การสนับสนุน ปรับปรุงพัฒนาวัด ในเขตเทศบาลตาบลบ้านกลาง เพื่อให้เป็นแหล่ง
เผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นสถานที่อนุรักษ์ศาสนสถาน วัฒนธรรมประจาท้องถิ่น
3.2 สื บ ค้ น สื บ สานงานประเพณี วั ฒ นธรรมของหมู่ บ้ า นชุ ม ชน ตามวิ ถี ชี วิ ต ของพี่ น้ อ ง
ประชาชนตาบลบ้านกลางอย่างจริงจัง
3.3 จัดศูนย์วัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งนาเสนอการแสดงวัฒนธรรมของชุมชนอันจะเป็นการ
เผยแพร่การอนุรักษ์วัฒนธรรม
3.4 สนับสนุนส่งเสริม ปรับปรุงฌาปนกิจสถานภายในเขตเทศบาลตาบลบ้านกลาง
/ด้านสาธารณสุข...
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ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.5 สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านกลางมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
3.6 บริหารการจัดการด้านขยะอย่างเป็นระบบ
3.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตาบลบ้านกลางให้สะอาดตา สะอาดใจ ส่งเสริมหอพักน่าอยู่
3.8 เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
3.9 จัดโครงการ “คืนชีวิตให้ลาน้า” ให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยปรับปรุงคุณภาพลาน้าให้
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
3.10 ประสานงานการนิคมอุตสาหกรรมลาพูน เพื่อจัดระบบสิ่งแวดล้อม ด้านขยะ น้าเสีย
อากาศให้เป็นไปตามระบบ ปลอดภัยแก่ประชาชน
4. ด้านการจัดระเบียบสังคม
4.1 จั ด หน่ ว ยงานเทศกิ จ อาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น (อปพร.) ประสานงาน
อาสาสมั ครป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด (อส.ปปส.) เพื่ อให้ บ ริก าร ดูแลตรวจตราความสงบสุ ข ของ
ประชาชนตาบลบ้านกลางอย่างทั่วถึง
4.2 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดระบบจราจรในเขตเทศบาลตาบลบ้านกลางให้มี
ความปลอดภัยและมีความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น
4.3 จัดระบบการบริการรับแจ้งเหตุ ภายในเขตเทศบาลตาบลบ้านกลางอย่างทั่วถึง ตลอด
24 ชั่วโมง
4.4 ตรวจสอบควบคุมสถานบริการที่เปิดดาเนินการโดยให้คณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านหรือ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล
5. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการ
5.1 ปรับปรุงระบบระบายน้า เพื่อป้องกันภาวะน้าท่วม น้าขัง ก่อสร้างถนนในพื้นที่ที่ไม่ได้รับ
ความสะดวก
5.2 สร้างหน่วยเคลื่อนที่เร็วบริการประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เช่น การบริการ
เต็นท์ ตามงานต่างๆ และการแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ
5.3 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้พร้อมบริการประชาชนเขตเทศบาลตาบลบ้านกลางใน
ทุกๆ ด้าน
5.4 แก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคให้ได้รับความสะดวก น้าไหลสะอาด ไฟฟ้าสว่าง ทางสะดวก
6. ด้านการเมืองท้องถิ่น
6.1 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายที่สาคัญของเทศบาล โดยเข้าร่วม
ประชาพิจารณ์ก่อนนานโยบายที่สาคัญไปสู่การปฏิบัติ
6.2 ให้ การสนับ สนุนการพัฒ นาและยกระดับการบริหารงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล และคณะกรรมการหมู่บ้าน ชุมชน ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในแต่ละชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนศูนย์ประสานงานกานันผู้ใหญ่บ้านในเทศบาลตาบลบ้านกลาง
6.3 ส่งเสริมและให้ ความรู้ด้านการเมืองแก่เยาวชนเพื่อเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒ นา
ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในอนาคต
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและปฏิบัติตามขั้นตอน
/ทั้งนี้...
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ทั้ ง นี้ ผู้ บ ริ ห ารเทศบาลมี ค วามมุ่ ง หวั งที่ จ ะพั ฒ นาต าบลและจั ด บริ ก ารสาธารณะให้ แ ก่
ประชาชนผู้รับบริการอย่างเต็มกาลังความสามารถและจะบริหารองค์กรโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ตาม
หลักธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารงาน “เทศบาลตาบล บ้านกลางยุคใหม่ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็ม
ใจบริการ เน้นงานคุณภาพ”

๕. ภารกิจอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบล (ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒)
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
(๒) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๓) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(6) การสาธารณูปการ
๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(๒) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๓) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๔) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(6) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(7) ให้มีและบารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(8) การส่งเสริมกีฬา
๕.๓ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม มี ภ ารกิ จ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดการบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๕.๔ ด้านการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภาระหน้าที่
เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๒) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๕.๕ ด้ านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิ ชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจหน้าที่
เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๒) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๓) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
/5.6 ด้านการจัด...
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๕.๖ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่ งเสริมและสนั บสนุน การป้องกัน และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๓) การควบคุมอาคาร
(๔) การจัดให้มีการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๕) การผังเมือง
(6) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) ของเทศบาลตาบลบ้านกลาง การวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค - SWOT Analysis
จากการศึกษาสภาพทั่วไปของเทศบาลตาบลบ้านกลาง ได้นามากาหนดประเด็นเพื่อการวิเคราะห์
ศักยภาพของการพัฒ นาของเทศบาลตาบลบ้านกลางโดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน อันเป็นปัจจั ยภายในเทศบาลตาบลบ้านกลาง และการวิเคราะห์โอกาส และข้อจากัด อันเป็นปัจจัย
ภายนอก ตามรายละเอียดของตารางการวิเคราะห์ ดังนี้
สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของเทศบาลตาบลบ้านกลาง
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
(Internal
(Strength)
Factors)
ด้านองค์กร 1. วิสัยทัศน์ผู้บริหาร
2. มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและมีความ
คล่องตัวในการบริหารงาน
3. ได้รับความร่วมมือของประชาชน/องค์กร/
ชุมชน
4. มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นที่ยอมรับ
ด้านสังคม 1. มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
2. ประชาชนมีความเป็นอยู่เรียบง่ายรักสงบ
3. ประชาชนชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
และมีความสามัคคีกัน
4. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพอสมควร
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีพอสมควร
6.การให้ความสาคัญกับเด็ก สตรี และผู้สูงวัย

จุดอ่อน
(Weakness)
1. บุคลากรมีมากแต่บางส่วนขาดประสบการณ์
และประสิทธิภาพ
2. งบประมาณจากัด เมื่อเทียบกับภารกิจการ
ให้บริการชุมชนที่ขยายใหญ่ขึ้น

1. ขาดสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ใน
ระดับอุดมศึกษา
2. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพิ่ม
สูงขึ้นทุกปี
3. มีปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางการจราจร
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
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ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
(Internal
(Strength)
Factors)
ด้านเศรษฐกิจ 1. เป็นเมืองใหม่มีความเจริญทางด้าน
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมสูง
2. เป็นแหล่งผลิต/จาหน่าย สินค้าพื้นเมือง และ
สินค้าการเกษตร
3. ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
จปฐ.
4.การสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
ด้าน
1. บ้านเมืองมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
สิ่งแวดล้อม 2. มีมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้สวย
งานน่าอยู่

๑๓

จุดอ่อน
(Weakness)
1. ประชาชนขาดนิสัยการออม/มีหนี้สินมาก
2. ขาดแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
3. อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น

1. มีน้าเสียจากนอกเขตไหลผ่าน
2. ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการ
คัดแยกขยะและดูแลของสาธารณะหรือ
ทรัพย์สินของทางราชการ
3. มีเสียงรบกวนจากสถานบันเทิงที่อยู่ใกล้ชุมชน

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของเทศบาลตาบลบ้านกลาง
ปัจจัยภายนอก
(External
Factors)

ด้านองค์กร

ด้านสังคม

จุดแข็ง
(Strength)

จุดอ่อน
(Weakness)

1. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนต่อการพัฒนา
1. ยังขาดการมีส่วนร่วมจาก อปท. อื่นในการ
2. โอกาสการเปลี่ยนแปลงเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ พัฒนาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่
มีสูง
2. ข้อจากัดด้านผังเมืองรวมในการกาหนดเขต
พื้นที่ ไม่เอื้อต่อการพัฒนา
1. เป็นเมืองอุตสาหกรรมและการค้า
1. ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มขึ้นจาก
2. ความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับจังหวัด
การที่มีแรงงานมาทางานในพื้นที่เป็นจานวน
เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
มาก
3. การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสาร
2. การพัฒนาด้านการศึกษาในจังหวัดใกล้เคียง
4. การขยายและเติบโตของชุมชนเมือง
มีมาตรฐานสูงกว่า
3. ความเจริญทางเทคโนโลยีทาให้เกิดการ
หลั่งไหลของวัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทาให้
วิถีชีวิตของคนในตาบลเปลี่ยนไป
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ปัจจัยภายนอก
(External
Factors)

จุดแข็ง
(Strength)

ด้านเศรษฐกิจ 1. มีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตั้งอยู่ ซึ่งช่วย
สนับสนุนด้านเศรษฐกิจ
2. นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงช่วยสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
3. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมสนับสนุนความ
เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ
4.การที่ประเทศไทยเข้าสู่ AEC
ด้าน
1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์การ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาจังหวัด
2. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

๑๔

จุดอ่อน
(Weakness)
1. ยังคงมีความเหลื่อมล้าของการกระจาย
รายได้

1. ขาดความร่วมมือจากผู้ประกอบการและ
ประชาชนนอกเขตที่เข้ามาทางานและพักอาศัย
ในการกาจัดขยะและการจัดการน้าเสีย
2. ยังขาดความร่วมมือจาก อปท. ใกล้เคียง
อย่างจริงจังในการจัดการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม
3. ประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติเป็นประจา
ทุกปี

๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ เทศบาลจะดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านกลาง มีภารกิจหลักและภารกิจรอง ดังนี้
ภารกิจหลัก
๑. พั ฒ นาตาบลบ้ านกลาง ให้ เป็ น แหล่ งอุ ตสาหกรรมที่ ป ราศจากมลพิ ษ เนื่ องจากแหล่ ง
อุตสาหกรรมอาจเป็นแหล่งที่ให้ก่อเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน
๒. พัฒนาแหล่งชุมชนเมืองให้เป็นแหล่งพาณิชย์ชั้นนา
๓. พัฒนาทางด้านการศึกษา โดยการตั้ งโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนระดับประถมศึกษา และ
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจาตาบลบ้านกลาง และการส่งเสริมการศึกษาของผู้ใหญ่ใน ชุมชน ให้พัฒนาทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ควบคู่กันไป
4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการ
5. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการด้านสาธารณสุข การรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ
สวัสดิการสังคม
7. ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน
8. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพ
พนักงานและลูกจ้าง
/ภารกิจรอง...
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ภารกิจรอง
1. ปรับปรุงการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
2. ส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่
น่าชม และส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่
๓. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและการปกครอง
ท้องถิ่น

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
เทศบาลตาบลบ้านกลาง กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่ว นราชการออกเป็น ๗ กอง ได้แก่
7.1 ส านัก ปลัด เทศบาล มีห น้ าที่แ ละความรับ ผิ ด ชอบเกี่ยวกั บราชการทั่ วไปของเทศบาล และ
ราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกากับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล โดยแบ่งส่วนราชการในสานักปลัด ดังนี้
7.1.1 ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
งานธุรการ งานเลขานุการผู้บริหาร โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ, งานสารบรรณ, งานติดต่อ
ประสานงาน, งานพัสดุของสานักปลัด, งานการประชุม เช่น การจัดทาระเบียบวาระและรายงานการประชุม
ของเทศบาล, งานกิจการสภา เช่น งานสารบรรณ งานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม
สภา งานทะเบียนประวัติของฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา, งานเลือกตั้ง, งานรัฐพิธี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย
2) งานเลขานุการผู้บริหาร มีหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ,
ประสานงานกับเลขานุ การนายกเทศมนตรี , งานต้อนรับอานวยความสะดวกบุคคล คณะบุคคลที่มาติดต่อ
ผู้บริหาร, งานเอกสารต่างๆ ให้แก่ผู้บริหาร, งานธุรการตรวจสอบหนังสือการเตรียมงานเอกสารให้แก่ผู้บริหาร,
งานแผนปฏิทินงานการนัดหมายการประชุมของผู้บริหารฯ, งานประชุมของนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหาร และ
งานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
7.1.2 ฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานการเจ้าหน้าที่ และงานควบคุมเทศพาณิชย์ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1) งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ย วกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
ลู กจ้ าง และพนั ก งานจ้าง, งานบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่ อนระดับ , งานทะเบี ยนประวัติพนั กงาน
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง, งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทา
คุณประโยชน์, งานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง, งานขอ
อนุมัติปรับปรุงตาแหน่งและแผนอัตรากาลัง 3 ปี , งานพัฒ นาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา และ
การศึกษาดูงาน, งานพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา และ
การเลื่ อนค่ าตอบแทนพนั ก งานจ้ าง, งานจัด ท าค าสั่ ง และประกาศของงานการเจ้าหน้ าที่ , งานสวัส ดิก าร
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

/2) งานควบคุม...
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2) งานควบคุมเทศพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดตั้งเทศพาณิชย์ , งานตรวจสอบ
รายงาน ควบคุมและดูกิจการเทศพาณิ ชย์ , งานประสานงานเกี่ยวกับกิจการเทศพาณิชย์กับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง, งานวิเคราะห์ปรับปรุงเทศพาณิชย์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
7.1.3 ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานทะเบียนราษฎร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1) งานรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานตรวจสอบ
และจัดระเบียบในตลาดสดหาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ,
งานควบคุมตรวจสอบและดาเนินการให้เป็นตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, งานศึกษาและ
วิเคราะห์ ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ , งานประสานงานกับ
จังหวัดและอาเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2) งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับงานแจ้งการเกิด, งานแจ้งการตาย, การแจ้ง
ย้ายที่อยู่, การเพิ่มชื่อและจาหน่ายชื่อ , การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย,
การพิมพ์บัญชีรายชื่อเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มี หน้าที่เกี่ยวกับ งานรักษาความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ, งานป้องกันและระงับอัคคีภัย , งานวิเคราะห์และพิจารณา ทาความเห็น สรุป รายงาน
เสนอแนะรวมทั้งดาเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสา
ธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย, งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอานวยความสะดวกในการ
ป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ, งานจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , งานฝึกซ้อมและ
ดาเนินการตามแผน, งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร, งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ซึ่งจากการวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว สานักปลัดต้องการกาลังคน จานวน 32
อัตรา ดังนี้
1. หัวหน้าสานักปลัด 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่าย 3 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
4. นักทรัพยากรบุคคล จานวน 1 อัตรา
5. นักจัดการงานเทศกิจ จานวน 1 อัตรา
6. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
8. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 2 อัตรา
9. ลูกจ้างประจา พนักงานขับรถยนต์ จานวน 2 อัตรา
10. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จานวน 1 อัตรา
11. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
12. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
/13. พนักงานจ้าง...
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13. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 1 อัตรา
14. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จานวน 4 อัตรา
15. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตาแหน่ง พนักงานวิทยุ จานวน 1 อัตรา
16. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง จานวน 1 อัตรา
17. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 9 อัตรา
โดยปัจจุบัน สานักปลัดมีอัตรากาลังจานวนทั้งหมด 31 อัตรา ดังนี้
1. หัวหน้าสานักปลัด 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่าย 3 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
4. นักทรัพยากรบุคคล จานวน 1 อัตรา
5. นักจัดการงานเทศกิจ จานวน 1 อัตรา
6. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
8. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 อัตรา
9. ลูกจ้างประจา พนักงานขับรถยนต์ จานวน 2 อัตรา
10. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จานวน 1 อัตรา
11. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
12. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
13. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 1 อัตรา
14. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จานวน 4 อัตรา
15. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตาแหน่ง พนักงานวิทยุ จานวน 1 อัตรา
16. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง จานวน 1 อัตรา
17. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 9 อัตรา
7.2 กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ
บานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชีทุก
ประเภท ทะเบี ยนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน
ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการ
ในกองคลัง ดังนี้
7.2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานการเงินและบัญชี งานธุรการ งานพัสดุและทรัพย์สิน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1) งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ การรับ การนาส่งเงิน, การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน, การตรวจสอบการตรวจสอบใบสาคัญฎีกา, งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บาเหน็จ บานาญ เงินอื่นๆ, งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ, การ
จัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ, การควบคุมการเบิกจ่าย,
/การจัดทา....
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การจัดทารายงานทางการเงินประจาเดือน ประจาปี, งานการตรวจสอบหลักฐาน ใบสาคัญคู่จ่าย เงินลงบัญชี ,
ทารายงานการบัญชี รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับรายจ่ายประจาปี , จัดทาบัญชีเงิน
สดประจาวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท, ตรวจสอบใบสาคัญหมวดรายจ่าย, เก็บรักษาใบสาคัญ,
ทารายงานการเงินเป็นประจาเดือนประจาปี, ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ, ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจ่าย, ทา
บัญชีและทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินทั่วไป และนอกงบประมาณ, ควบคุมการทาบัญชีทุกประเภท, ทาหนังสือ
โต้ตอบเกี่ยวกับการบัญชีทุกประเภท และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2) งานธุรการ มีห น้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ, งานประชุมและการประสานงาน
ทั่วไป, ลงทะเบียนรับฎีกา, รวบรวมฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ, จัดเก็บฎีกา, งานจัดทาคาสั่งและประกาศ และงาน
อื่นที่เกีย่ วข้องหรือได้รับมอบหมาย
3) งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง, การจัดทาทะเบียน
ทรัพย์สินทะเบียนครุภัณฑ์, บัญชีพัสดุ และเครื่องหมายเลขประจาทรัพย์สิน, การควบคุมการรับ - การจ่าย
ใบเสร็จรับเงินทุกชนิด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
7.2.2 ฝ่า ยพั ฒ นารายได้ มีห น้าที่รับผิ ดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานพัฒนารายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานทะเบียนพาณิชย์ โดยมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1) งานพัฒ นารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานศึกษาวิเคราะห์วิจัย และเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล, งานวางแผนการจัดเก็บ
รายได้, งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกาหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
บารุงท้องที่และรายได้อื่นๆ, งานประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการชาระภาษี, งานจัดทาหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์
เสียภาษีทราบล่วงหน้า, งานตรวจสอบและจัดทาบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคา
ร้องภายในกาหนด และรายชื่อผู้ไม่ชาระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในกาหนดของแต่ละปี, งาน
จัดทาหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ไม่ชาระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และ
รายได้อื่นภายในกาหนด, งานประสานงานกับงานนิติการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานคัดลอกข้อมูลที่ดิ น,
งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินและปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบารุงท้องที่, งานสารวจและตรวจสอบ
ข้อมูลภาคสนาม, งานตรวจสอบรหัสประจาแปลงที่ดิน, งานจัดทารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สินและงาน
บริการข้อมูล, งานจัดเก็บและบารุงรักษาแผนที่ภาษี รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์ สิน และรหัสบัญชีผู้ชาระภาษี (ผ.ท.
4 และ ผ.ท. 5), งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11,
12 และ 17), งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ, การจัดเก็บรายงานประจาเดือน,
งานควบคุมดูแลระบบคอมพิ วเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย
3) งานทะเบียนพาณิชย์
ซึ่งจากการวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว กองคลังต้องการกาลังคน จานวน 24 อัตรา
ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองคลัง จานวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่าย จานวน 2 อัตรา
/3. นักวิชา...
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3. นักวิชาการคลัง จานวน 3 อัตรา
4. นักวิชาการพัสดุ จานวน 2 อัตรา
5. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา
8. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
9. ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา
10. ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
11. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จานวน 1 อัตรา
12. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
13. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
14. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
15. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา
16. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 5 อัตรา
โดยปัจจุบัน กองคลังมีอัตรากาลังจานวนทั้งหมด 24 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองคลัง จานวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่าย จานวน 2 อัตรา
3. นักวิชาการคลัง จานวน 3 อัตรา
4. นักวิชาการพัสดุ จานวน 2 อัตรา
5. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา
8. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
9. ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา
10. ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
11. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จานวน 1 อัตรา
12. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
13. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
14. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
15. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา
16. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 5 อัตรา
7.3 กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการในกองช่าง ดังนี้
/7.3.1 ฝ่าย...
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7.3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของงานวิศวกรรม และงานควบคุมอาคาร โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1) งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานออกแบบคานวณด้านวิศวกรรม, งานวางโครงการ
และการก่อร้างด้านวิศวกรรม, งานให้คาปรึกษาแนะนาและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม, งานตรวจสอบ
แบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม, งานออกแบบรายการรายละเอียดทาง ด้านวิศวกรรม,
งานสารวจหาข้อมูล รายละเอีย ดเพื่อคานวณ ออกแบบ กาหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม, งานศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม, งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม, งานควบคุมการก่อสร้างใน
สาขาวิศวกรรม และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2) งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
ด้านสถาปัตยกรรมงานถนน และสะพาน ท่อระบายน้า ทางเท้า เขื่อน อุโมงค์ สะพานคนเดินข้าม และโครงการ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทางงานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งเป็นโครงการตามรายจ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปี โครงการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี
ที่เป็นโครงการลักษณะพิเศษ, งานให้คาปรึกษา แนะนา ตรวจสอบ และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
สถาปัตยกรรม งานถนน และสะพาน ท่อระบายน้า ทางเท้า เขื่อน อุโมงค์ สะพานคนเดินข้าม และโครงการอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับงานทาง งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เป็นโครงการลักษณะพิเศษ, งานจัดทาบันทึกข้อมูล
รายการละเอียดต่างๆ ที่ได้รับ จากควบคุมการก่อสร้าง, งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระหว่างการก่อสร้าง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
7.3.2 ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ และงานสาธารณูปโภค โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1) งานสถานที่แ ละไฟฟ้า สาธารณะ มีห น้า ที่รับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ งานออกแบบ
จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ งานประมาณการ, งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี
ประเพณีและงานอื่นๆ, งานเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่, งานสารวจออกแบบและคานวณ
อุปกรณ์ไฟฟ้า, งานซ่อมบารุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, งานให้
คาปรึกษาแนะนาตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2) งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน
ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่นๆ, งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง, งานซ่อมบารุงรักษาอาคาร ถนน
สะพาน เขื่อน ทางเท้า, งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่, งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ, งานให้
คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง, งานควบคุมพัสดุ, งานด้านโยธา, งานประมาณราคางาน
ซ่อมบารุงรักษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
7.3.3 งานธุ รการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานธุรการ, งานสารบรรณ, งาน
งบประมาณ, งานดูแลรักษา จัดเตรียม, ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่อุปกรณ์, งานเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตปลูกสร้างอาคาร, งานสาธารณกุศล, งานสวัสดิการของช่าง, งานจัดทาคาสั่งและประกาศ และงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ซึ่งจากการวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว กองช่างต้องการกาลังคน จานวน 34 อัตรา
ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองช่าง จานวน 1 อัตรา
/2. หัวหน้า...
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2. หัวหน้าฝ่าย จานวน 2 อัตรา
3. นักผังเมือง จานวน 1 อัตรา
4. วิศวกรโยธา จานวน 1 อัตรา
5. นักจัดการงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
6. นายช่างโยธา จานวน 3 อัตรา
7. ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา
8. ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง นายช่างโยธา จานวน 1 อัตรา
9. ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา จานวน 1 อัตรา
10. ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง คนสวน จานวน 1 อัตรา
11. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จานวน 2 อัตรา
12. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จานวน 2 อัตรา
13. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จานวน 2 อัตรา
14. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตาแหน่ง คนสวน จานวน 1 อัตรา
15. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 14 อัตรา
โดยปัจจุบัน กองช่างมีอัตรากาลังคนทั้งหมด 33 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองช่าง จานวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่าย จานวน 2 อัตรา
3. นักผังเมือง จานวน 1 อัตรา
4. วิศวกรโยธา จานวน 1 อัตรา
5. นักจัดการงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
6. นายช่างโยธา จานวน 2 อัตรา
7. ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา
8. ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง นายช่างโยธา จานวน 1 อัตรา
9. ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา จานวน 1 อัตรา
10. ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง คนสวน จานวน 1 อัตรา
11. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จานวน 2 อัตรา
12. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จานวน 2 อัตรา
13. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จานวน 2 อัตรา
14. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตาแหน่ง คนสวน จานวน 1 อัตรา
15. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 14 อัตรา
7.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
กองป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์
ในกรณีที่ยังไม่จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและ
งานทันตสาธารณสุข โดยแบ่งส่วนราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
7.4.1 ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานธุรการ งานส่งเสริมสุขภาพ และ
งานป้องกันและควบคุมโรค โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
/1) งานสุขาภิบาล...

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของเทศบาลตาบลบ้านกลาง พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3

๒๒

1) งานสุ ข าภิ บ าลและอนามั ย สิ่ งแวดล้ อ ม มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานตาม
พระราชบั ญญั ติสาธารณสุข พ.ศ. 2535, งานควบคุมตรวจสอบสถานประกอบการ, งานควบคุมกากับการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต, งานอาชีวอนามัย, งานสุขาภิบาลอาหาร ตลาดสด และการจาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ, การแก้ไขตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเหตุราคาญจากการประกอบกิจการ, งานควบคุมด้าน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ, งานควบคุมการประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ, งานป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุราคาญและมลภาวะ, งานฌาปนกิจสถาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย
2) งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกวาดทาความสะอาดถนน
และทางเดินเท้าในเขตเทศบาล, งานเก็บขนขยะในเขตเทศบาล, งานตัดหญ้าในเขตเทศบาล, งานเก็บใบไม้ กิ่งไม้
ขยะพิเศษตามเทศบัญญัติเทศบาลฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3) งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานด้านสุขศึกษา, งานอนามัย
โรงเรียน, งานอนามัยแม่และเด็ก, งานวางแผนครอบครัว, งานสาธารณสุขมูลฐาน, งานโภชนาการ, งานสุขภาพจิต
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4) งานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค,งานควบคุมแมลงและพาหะนาโรค, งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ, งานป้องกันการติดยาและสาร
เสพติด และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกั บงานสารบรรณ, งานดูแลรักษา จัดเตรียม
และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ, งานประสานงาน, งานตรวจสอบ
และแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของทางราชการ, งานจัดทาคาสั่งและประกาศ, งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
และร้องเรียน และงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ซึ่งจากการวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้องการ
อัตรากาลังคน จานวน 21 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข จานวน 1 อัตรา
3. พยาบาลวิชาชีพ จานวน 1 อัตรา
4. นักวิชาการสาธารณสุข จานวน 1 อัตรา
5. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จานวน 1 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
7. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 2 อัตรา
8. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จานวน 5 อัตรา
9. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 7 อัตรา
โดยปัจจุบัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีอัตรากาลังทั้งหมด จานวน 19 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข จานวน 1 อัตรา
3. พยาบาลวิชาชีพ จานวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
/5. พนักงานจ้าง...
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5. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จานวน 1 อัตรา
6. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 2 อัตรา
7. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จานวน 5 อัตรา
8. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 7 อัตรา
7.5 กองวิชาการและแผนงาน มีห น้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อ
ประกอบการกาหนดนโยบายจัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมิ นผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของ
ประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง
ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิ บัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการในกองวิชาการ
และแผนงาน ดังนี้
7.5.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานธุรการ งานนิติการ และงานประชาสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ, งานดูแลรักษา จัดเตรียม และ
ให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ, งานประสานงาน, งานตรวจสอบและ
แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของทางราชการ, งานจัดทาคาสั่งและประกาศ, งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
และร้องเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2) งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัย
ปัญหาข้อ กฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง,งานจัดทานิติ
กรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการตามกฎหมาย, งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดาเนินการ
เกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์, งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทาที่ละเมิดเทศ
บัญญัติ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3) งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบริการและเผยแพร่วิชาการ, งานศึกษา
วิเคราะห์ วิจั ย วางแผนด้านประชาสั มพันธ์ รวบรวมข้อคิดเห็ นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เพื่ อ
เสนอแนะฝ่ายบริหาร, เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล รวมทั้งเผยแพร่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและเทศบาล,
เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น, งานต้อนรับ แนะนา อานวยความสะดวก และบริการน าเที่ยว
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว, งานติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ เพื่อนามาเผยแพร่ในหน่วยงานและ
ประชาชนได้รับทราบ, งานประชาสัมพันธ์โครงการก้าวหน้า โครงการพัฒนาของเทศบาล ทั้งก่อนและหลังดาเนินการ
เพื่อให้ประชาชนทราบถึงการบริหารงานและการบริหารงานงบประมาณ, อานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ,
เผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ เช่น แผนงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบทุกครั้งที่มีการดาเนินการ, งานส่งเสริม
และเผยแพร่การท่องเที่ยวของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
7.5.2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานงบประมาณ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1) งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน มีหน้ าที่รับผิ ดชอบเกี่ยวกับรวบรวมวิเคราะห์ และ
ให้บริการข้อมูลสถิติที่จาเป็นต้องนามาใช้ในการวางแผนและประเมินผลตามแผนทุกระดับ, จัดเตรียมเอกสารที่ใช้
ประกอบพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง, วิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโต
ของประชากรในเขตเมืองและความเพียงพอของบริการสาธารณูปโภค, จัดทาและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกาหนด
เค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนปี, วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือ
/องค์กร...
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องค์กรที่เกี่ยวข้อง, ประสานกับหน่วยงานในเทศบาลหรือหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ สาธารณูปการในเขต
เทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลตามแผน,
จัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจาปีให้หน่วยงานทราบ และดาเนินการ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย
2) งานงบประมาณ มีหน้ าที่ รับผิ ดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ และคาดคะเนรายได้ รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต, รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์ สถานการณ์ คลั งเพื่อจัดทาแผนงบประมาณ,
เสนอแนะและให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ, จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาล
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม, ศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ซึ่งจากการวิเคราะห์ป ริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว กองวิชาการและแผนงานต้องการอัตรา
กาลังคน จานวน 14 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน จานวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่าย จานวน 2 อัตรา
3. นิติกร จานวน 1 อัตรา
4. นักประชาสัมพันธ์ จานวน 1 อัตรา
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา
6. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จานวน 1 อัตรา
7. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
8. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จานวน 2 อัตรา
9. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 4 อัตรา
โดยปัจจุบัน กองวิชาการและแผนงานมีอัตรากาลังทั้งหมด 13 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน จานวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่าย จานวน 2 อัตรา
3. นิติกร จานวน 1 อัตรา
4. นักประชาสัมพันธ์ จานวน 1 อัตรา
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา
6. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
7. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จานวน 2 อัตรา
8. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 4 อัตรา
7.6 กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล
ศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาโดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งาน
โรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและ
ส่ งเสริ ม อาชี พ งานห้ องสมุ ด พิ พิ ธภั ณ ฑ์ และเครื อข่ ายทางการศึ กษา งานกิ จการศาสนา ส่ งเสริ มประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการในกองการศึกษา ดังนี้
/7.6.1 ฝ่าย...
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7.6.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานการศึกษาปฐมวัย งานธุรการ งานส่งเสริมการศึกษา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
งานกีฬาและนันทนาการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1) งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหรือศูนย์การเรียน, ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรให้แก่
บุคคล ครอบครัว หน่วยงานสถานประกอบการในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหรือบุคคลที่อยู่ในการดูแล ให้ได้รับการ
พัฒนาและสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยได้ตามความเหมาะสม, จัดการศึกษาแบบบูรณาการและแบบองค์ความรู้
โดยให้ ความสาคัญ ทั้งในด้านความรู้ คุณ ธรรม และกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับการศึกษา,จัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และธรรมชาติของวัยของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด , จัดให้มีระบบความร่วมมือระหว่างศูน ย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง
ครอบครัวสถานประกอบการ องค์กรหรือสถาบันอื่นในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ,
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศการเรียนการสอน การจัดสื่อการเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ โดยผู้เรียนผู้สอนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน, จัดให้มีการวิจัย
และพัฒนาด้านการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน องค์กร
ต่างๆ ได้มีส่วนช่วยบริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่น รวมทั้งรับภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของเทศบาล และ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบรรณ, ควบคุม ดูแล จัดซื้อวัสดุ
ต่างๆม งบประมาณของเทศบาลทุกประเภท ให้มีใช้และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน, รับ-ส่ง หนังสือหรือเอกสาร
ทางราชการ, งานจัดทาคาสั่งและประกาศ, ดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ, จัดทาทะเบียนคุมเอกสารทางราชการที่ได้รับจาก
หน่วยงานราชการต่างๆ และเอกสารที่นาส่งโรงเรียน, ลงทะเบียนและแยกประเภทหนังสือ , ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การพิมพ์ คัดหรืออัดสาเนา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3) งานส่ งเสริม การศึ กษา มีห น้ าที่รับ ผิ ดชอบเกี่ย วกั บ งานบริห ารงานบุ คคลของ
พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา, เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรครูดารงตาแหน่งวิทยฐานะ, การโอนย้าย การบรรจุแต่งตั้ง, การสรรหาพนักงานจ้าง, การเลื่อนระดับ, การปรับตาแหน่ง,
การขอใช้บั ญชี, การลาออกจากราชการ, รวบรวมข้อมู ลสถิติ วันลา, การขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์
พนักงานครู และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
4) งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวั ฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการ
ส่งเสริมกิจการศาสนา, การส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น, การส่งเสริม รักษา และดารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม จารีตประเพณี, งานรวบรวมข้อมูลและจัดทาแผนงานของกองการศึกษารวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5) งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เยาวชน สนาม
กีฬาหรือลานกีฬา เพื่ อเป็ นศูนย์ กลางการจั ดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน, จัด/สนับสนุน การจัดกิจกรรม เพื่ อ
พัฒนาทักษะ ด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน, จัดชมรม หรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้
เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะ, ส่งเสริม สนับสนุน การจดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการนักเรียนในสถานศึกษา,
ส่งเสริม สนับสนุน การแข่งขันกีฬาและนันทนาการนักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา, ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รณรงค์เกี่ยวกับการออกกาลังกายให้เด็ก และประชาชน, ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
การกีฬาพื้นฐาน การพัฒนาเทคนิคการกีฬา, จัดการแข่งขันกีฬา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
/7.6.2 โรงเรีน...
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7.6.2 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการจั ดการศึกษา, ส่ งเสริมให้ ผู้เรียนมีคุณ ธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามศาสนาที่นับถือ,
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม, พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ , พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเอื้อต่อการจัดการเรียน
พัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝังความมีวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี, จัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสานึก
ในการมีจิตสาธารณะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างถู กต้องเหมาะสม,
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
7.6.3 หน่ วยศึ ก ษานิ เทศก์ มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบเกี่ย วกั บ ควบคุม ตรวจสอบคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบการประกันคุณภาพ, เสนอเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการและงบประมาณสนับสนุ นในการพัฒนางานวิชาการ, นิเทศและให้คาปรึกษา และนาทางวิชาการ,
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาสาระของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดทากระบวนการเรียนรู้ แนวทางการ
จัดประสบการณ์ แผนการสอน คู่มือครู การผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ, ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
วิชาการ, ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งจากการวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว กองการศึกษาต้องการอั ตรากาลังคนโดย
แยกเป็นอัตรากาลังที่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณฯ ของเทศบาล มีจานวน 18 อัตรา และอัตรากาลังที่รับได้
เงินเดือนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล จานวน 9 อัตรา รวมอัตรากาลังคนของกองการศึกษาทั้งหมด 27 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองการศึกษา จานวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่าย จานวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการศึกษา จานวน 1 อัตรา
4. นักสันทนาการ จานวน 1 อัตรา
5. เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
6. ครู (เงินอุดหนุน) จานวน 1 อัตรา
7. ครูผู้ดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน) จานวน 2 อัตรา
8. ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม จานวน 1 อัตรา
9. ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา
10. พนักงานจ้างตามภารกิจ (เงินอุดหนุน+สมทบ) ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 4 อัตรา
11. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จานวน 1 อัตรา
12. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ จานวน 1 อัตรา
13. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
14. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด จานวน 1 อัตรา
15. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตาแหน่ง ภารโรง จานวน 1 อัตรา
16. พนักงานจ้างทั่วไป (เงินอุดหนุน) ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จานวน 2 อัตรา
17. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 6 อัตรา
/โดยปัจจุบัน...
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โดยปัจจุบัน กองการศึกษามีอัตรากาลังโดยแยกเป็นอัตรากาลังที่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณฯ ของ
เทศบาล มีจานวน 17 อัตรา และอัตรากาลังที่ได้ รับเงินเดือนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล จานวน 9 อัตรา รวม
อัตรากาลังคนของกองการศึกษาทั้งหมด 26 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองการศึกษา จานวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่าย จานวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการศึกษา จานวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
5. ครู (เงินอุดหนุน) จานวน 1 อัตรา
6. ครูผู้ดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน) จานวน 2 อัตรา
7. ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม จานวน 1 อัตรา
8. ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา
9. พนักงานจ้างตามภารกิจ (เงินอุดหนุน+สมทบ) ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 4 อัตรา
10. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จานวน 1 อัตรา
11. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ จานวน 1 อัตรา
12. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
13. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด จานวน 1 อัตรา
14. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตาแหน่ง ภารโรง จานวน 1 อัตรา
15. พนักงานจ้างทั่วไป (เงินอุดหนุน) ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จานวน 2 อัตรา
16. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 6 อัตรา
และจากการวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ต้องการ
อัตรากาลัง โดยแยกเป็นอัตรากาลังที่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณฯ ของเทศบาล จานวน 16 อัตรา และ
อัตรากาลังที่ได้รับเงินเดือนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล จานวน 36 อัตรา รวมอัตรากาลังคนของโรงเรียนทั้งหมด
52 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 1 อัตรา
2. รองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 1 อัตรา
3. ครู จานวน 22 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย จานวน 7 อัตรา
5. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู จานวน 9 อัตรา
6. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
7. พนั กงานจ้างตามภารกิจ (เงินอุดหนุน) ตาแหน่ง ผู้ ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญ ชี
จานวน 2 อัตรา
8. พนักงานจ้างตามภารกิจ (เงินอุดหนุน) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา
9. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 6 อัตรา
10. พนักงานจ้างทั่วไป (เงินอุดหนุน) ตาแหน่ง ภารโรง จานวน 2 อัตรา
โดยปัจจุบัน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง โดยแยกเป็นอัตรากาลังที่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณฯ
ของเทศบาล จานวน 16 อัตรา และอัตรากาลังที่ได้รับเงินเดือนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล จานวน 36 อัตรา รวม
อัตรากาลังคนของโรงเรียนทั้งหมด 52 อัตรา ดังนี้
/1. ผู้อานวย...
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1. ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 1 อัตรา
2. รองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 1 อัตรา
3. ครู จานวน 22 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย จานวน 7 อัตรา
5. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู จานวน 9 อัตรา
6. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
7. พนั กงานจ้างตามภารกิจ (เงินอุดหนุน) ตาแหน่ง ผู้ ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญ ชี
จานวน 2 อัตรา
8. พนักงานจ้างตามภารกิจ (เงินอุดหนุน) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา
9. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 6 อัตรา
10. พนักงานจ้างทั่วไป (เงินอุดหนุน) ตาแหน่ง ภารโรง จานวน 2 อัตรา
7.7 กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก
และเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสุนนกิจกรรม
ศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงาน
สวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการในกองสวัสดิการสังคม ดังนี้
7.7.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ งานธุรการ งานสังคมสงเคราะห์ และงานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
1) งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาระบบการจั ดเก็บ บั นทึกประมวลข้อมูล จปฐ., กชช2ค, ส่ งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน,
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนทุกประเภท, ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน, ส่งเสริม
และสนับสนุนการก่อสร้างบ้านผู้ยากจนไร้ที่อยู่อาศัย, ส่งเสริมให้คาปรึกษากองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน/การออมทรัพย์,
ส่งเสริมภารกิจบทบาทหน้าที่สิทธิสตรี/สวัสดิภาพสตรี/สงเคราะห์หญิงบางประเภท, ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชน/การเคหะ, ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคามสามัคคี กีฬา นันทนาการในชุมชน, ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการฝึกอาชีพและพัฒนาอาชีพสตรี เด็ก เยาวชน, ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล, ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาอาชีพการเกษตร, ส่งเสริมและสนับสนุนตลาดการจาหน่ายสินค้า
ชุมชน, ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เศรษฐกิจชุมชน/กองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย
2) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ โต้ตอบหนังสือราชการ, งานคุม
บัญชีงบประมาณ การทาฎีกา, งานทะเบียนพัส ดุ -ครุภัณฑ์, งานจัดเก็บ บันทึก ประมวลผลข้อมูล จปฐ.,
งานประสานงานในสานักงานและต่างหน่วยงาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3) งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่ วยโรคเอดส์ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กที่ยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ ยงดู,
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรค
เอดส์, ส่งเสริมและสนับสนุน การฌาปนกิจสงเคราะห์ , ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจา
หมู่บ้าน, ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์, ส่งเสริมกิจกรรมการ
/พัฒนาจิต...
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พัฒนาจิตใจ พัฒนาร่างกายในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย
4) งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือนร้อนต่างๆ, งานสงเคราะห์เด็กกาพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด
ถูกทอดทิ้ง, งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา, งานให้ความช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษาฯลฯ, งานส่งเสริม
สวัสดิการเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย ,
งานประสานและร่วมมือกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน , งานให้ คาปรึกษา
แนะนาแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ซึ่งจากการวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพของงาน กองสวัสดิการสังคมต้องการกาลังคน จานวน
13 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม จานวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่าย จานวน 1 อัตรา
3. นักสังคมสงเคราะห์ จานวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จานวน 2 อัตรา
5. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จานวน 2 อัตรา
6. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา
7. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
8. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 4 อัตรา
โดยปัจจุบัน กองสวัสดิการสังคมมีอัตรากาลังทั้งหมด 13 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม จานวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่าย จานวน 1 อัตรา
3. นักสังคมสงเคราะห์ จานวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จานวน 2 อัตรา
5. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จานวน 2 อัตรา
6. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา
7. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
8. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 4 อัตรา
7.8 หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย
เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
งานตรวจสอบทรัพ ย์ สิ น และการทาประโยชน์จากทรัพ ย์สิ นเทศบาลและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย
ซึ่งจากการวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพของงาน หน่วยตรวจสอบภายในต้องการกาลังคน จานวน
1 อัตรา ดังนี้
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จานวน 1 อัตรา
โดยปัจจุบัน หน่วยตรวจสอบภายในมีอัตรากาลังทั้งหมด 1 อัตรา ดังนี้
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จานวน 1 อัตรา
/8. โครงสร้าง...
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๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
ในการกาหนดส่วนราชการและการแบ่งงานในส่วนราชการ เทศบาลตาบลบ้านกลางได้พิจารณาจาก
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยกาหนดภารกิจหน้าที่ในการดาเนิ นงานให้ครอบคลุม
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติ
และการปฏิบัติงานในด้านอื่นๆ ที่เป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาล โดยกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่ง
ส่วนราชการภายในเหมือนเช่นตามที่ได้กาหนดไว้ตามแผนอัตรากาลังเดิม ดังนี้
๘.๑ โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่ของเทศบาลตาบลบ้านกลาง
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังเดิม
- ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
- รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
- ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
- รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับกลาง)

๑. สานักปลัดเทศบาล
๑. สานักปลัดเทศบาล
๑.๑ ฝ่ายธุรการ
๑.๑ ฝ่ายธุรการ
๑.๑.๑ งานธุรการ
๑.๑.๑ งานธุรการ
๑.๑.๒ งานเลขานุการผู้บริหาร
๑.๑.๒ งานเลขานุการผู้บริหาร
๑.๒ ฝ่ายอานวยการ
๑.๒ ฝ่ายอานวยการ
๑.๒.๑ งานการเจ้าหน้าที่
๑.๒.๑ งานการเจ้าหน้าที่
๑.๒.๑ งานควบคุมเทศพาณิชย์
๑.๒.๑ งานควบคุมเทศพาณิชย์
๑.๓ ฝ่ายปกครอง
๑.๓ ฝ่ายปกครอง
๑.๓.๑ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
๑.๓.๑ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง
มั่นคง
๑.๓.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๓.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๓.๓ งานทะเบียนราษฎร
๑.๓.๓ งานทะเบียนราษฎร

หมาย
เหตุ
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2. กองคลัง
2. กองคลัง
2.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง
2.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง
2.๑.๑ งานการเงินและบัญชี
2.๑.๑ งานการเงินและบัญชี
2.๑.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.๑.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.๑.๓ งานธุรการ
2.๑.๓ งานธุรการ
2.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้
2.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้
2.๒.๑ งานพัฒนารายได้
2.๒.๑ งานพัฒนารายได้
2.๒.๒ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2.๒.๒ งานแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2.๒.๓ งานทะเบียนพาณิชย์
2.๒.๓ งานทะเบียนพาณิชย์
3. กองช่าง
งานธุรการ
3.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3.๑.๑ งานวิศวกรรม
3.๑.๒ งานควบคุมอาคาร
3.๒ ฝ่ายการโยธา
3.๒.๑ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
3.๒.๒ งานสาธารณูปโภค

3. กองช่าง
งานธุรการ
3.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3.๑.๑ งานวิศวกรรม
3.๑.๒ งานควบคุมอาคาร
3.๒ ฝ่ายการโยธา
3.๒.๑ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
3.๒.๒ งานสาธารณูปโภค

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.๑ ฝ่ายบริการสาธารณสุข
4.๑.๑ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4.๑.๒ งานรักษาความสะอาด
4.๑.๓ งานธุรการ
4.๑.๔ งานส่งเสริมสุขภาพ
4.๑.๕ งานป้องกันและควบคุมโรค

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.๑ ฝ่ายบริการสาธารณสุข
4.๑.๑ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4.๑.๒ งานรักษาความสะอาด
4.๑.๓ งานธุรการ
4.๑.๔ งานส่งเสริมสุขภาพ
4.๑.๕ งานป้องกันและควบคุมโรค

๓๑

หมาย
เหตุ

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของเทศบาลตาบลบ้านกลาง พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังเดิม

๓๒

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

5. กองวิชาการและแผนงาน
5.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5.๑.๑ งานธุรการ
5.๒.๒ งานนิติการ
5.๒.๓ งานประชาสัมพันธ์
5.๒ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
5.๒.๑ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
5.๒.๒ งานงบประมาณ

5. กองวิชาการและแผนงาน
5.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5.๑.๑ งานธุรการ
5.๒.๒ งานนิติการ
5.๒.๓ งานประชาสัมพันธ์
5.๒ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
5.๒.๑ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
5.๒.๒ งานงบประมาณ

6. กองการศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
6.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา
6.๑.๑ งานการศึกษาปฐมวัย
6.๑.๒ งานส่งเสริมการศึกษา
6.๑.๓ งานธุรการ
6.๑.๔ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม
6.๑.๕ งานกีฬาและและนันทนาการ
6.๒ โรงเรียนเทศบาล

6. กองการศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
6.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา
6.๑.๑ งานการศึกษาปฐมวัย
6.๑.๒ งานส่งเสริมการศึกษา
6.๑.๓ งานธุรการ
6.๑.๔ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม
6.๑.๕ งานกีฬาและและนันทนาการ
6.๒ โรงเรียนเทศบาล

7. กองสวัสดิการสังคม
7.๑ ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
7.๑.๑ งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
7.๑.๑ งานธุรการ
7.๑.๓ งานสังคมสงเคราะห์
7.๑.๔ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

7. กองสวัสดิการสังคม
7.๑ ฝ่ายพัฒนาชุมชน
7.๑.๑ งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
7.๑.๑ งานธุรการ
7.๑.๓ งานสังคมสงเคราะห์
7.๑.๔ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

หน่วยตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)

หน่วยตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)

หมาย
เหตุ

/8.2 การวิเคราะห์...

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของเทศบาลตาบลบ้านกลาง พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3

๓๓

๘.๒ การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
ให้เทศบาลตาบลบ้านกลางวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจที่จะดาเนินการในแต่ละ
ส่วนราชการในอนาคต ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็น ว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการใดในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อให้ คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการ
วิเคราะห์ตาแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ดังนี้
1) กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 - 2563

ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

กรอบอัตรากาลังที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะ
3 ปีข้างหน้า

เพิ่ม / ลด

หมายเหตุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
(ปลัดเทศบาลตาบลบ้านกลาง)
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
(รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านกลาง)
สานักปลัดเทศบาล (01)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
(หัวหน้าสานัก)
ฝ่ายธุรการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายธุรการ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
ฝ่ายอานวยการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายอานวยการ)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
ฝ่ายปกครอง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายปกครอง)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชานาญการ
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชานาญงาน

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

ว่างเดิม

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

1
1
1

1
1
2

1
1
2

1
1
2

+1

-

-

กาหนดเพิ่ม

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของเทศบาลตาบลบ้านกลาง พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3

ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

๓๔

กรอบอัตรากาลังที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะ
3 ปีข้างหน้า

เพิ่ม / ลด

หมายเหตุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563

สานักปลัดเทศบาล (04) (ต่อ)
ลูกจ้างประจา
พนักงานขับรถยนต์
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตาแหน่งสาหรับผู้มีทักษะ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานวิทยุ
พนักงานดับเพลิง
พนักงานขับรถยนต์
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองคลัง (04)
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
(ผู้อานวยการกองคลัง)
ฝ่ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)
นักวิชาการคลังชานาญการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.

2

2

2

2

-

-

-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

-

3
1
1
1

3
1
1
1

3
1
1
1

3
1
1
1

-

-

-

ว่างเดิม

7
2

7
2

7
2

7
2

-

-

-

ว่างเดิม

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

-

-

-

ว่างให้ยุบเลิก

ว่างเดิม

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของเทศบาลตาบลบ้านกลาง พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3

ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

๓๕

กรอบอัตรากาลังที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะ
3 ปีข้างหน้า

เพิ่ม / ลด

หมายเหตุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563

กองคลัง (04) (ต่อ)
ฝ่ายพัฒนารายได้
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้)
นักวิชาการคลังชานาญการ
นักวิชาการคลังชานาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบตั ิการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน
ลูกจ้างประจา
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ตาแหน่งสาหรับผู้มีทักษะ
พนักงานขับรถยนต์
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองช่าง (05)
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
(ผู้อานวยการกองช่าง)
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง)
นักผังเมืองชานาญการ

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

-

-

-

4
1

4
1

4
1

4
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

ว่างให้ยุบเลิก
ว่างให้ยุบเลิก

ว่างเดิม

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของเทศบาลตาบลบ้านกลาง พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3

ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

๓๖

กรอบอัตรากาลังที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะ
3 ปีข้างหน้า

เพิ่ม / ลด

หมายเหตุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563

กองช่าง (05) (ต่อ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายช่างโยธา ปง./ชง.
ฝ่ายการโยธา
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายการโยธา)
นายช่างโยธาอาวุโส
นายช่างโยธาชานาญงาน
งานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลูกจ้างประจา
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างโยธา
คนสวน
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ตาแหน่งสาหรับผู้มีทักษะ
พนักงานขับรถยนต์
คนสวน
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระดับต้น (ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

1
-

1
1

1
1

1
1

+1

-

-

กาหนดเพิ่ม

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

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
2

2
2

2
2

2
2

-

-

-

2
1

2
1

2
1

2
1

-

-

-

13
1

13
1

13
1

13
1

-

-

-

ว่างเดิม

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

ว่างให้ยุบเลิก
ว่างให้ยุบเลิก
ว่างให้ยุบเลิก
ว่างให้ยุบเลิก

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของเทศบาลตาบลบ้านกลาง พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3

ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

๓๗

กรอบอัตรากาลังที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะ
3 ปีข้างหน้า

เพิ่ม / ลด

หมายเหตุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06) (ต่อ)

ฝ่ายบริการสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ตาแหน่งสาหรับผู้มีทักษะ
พนักงานขับรถยนต์
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองวิชาการและแผนงาน (07)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
(ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
นิติกรชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

+1
+1
-

-

-

กาหนดเพิ่ม
กาหนดเพิ่ม

1
2

1
2

1
2

1
2

-

-

-

5

5

5

5

-

-

-

3
4

3
4

3
4

3
4

-

-

-

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

-

-

-

ว่างเดิม

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของเทศบาลตาบลบ้านกลาง พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3

ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

๓๘

กรอบอัตรากาลังที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะ
3 ปีข้างหน้า

เพิ่ม / ลด

หมายเหตุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563

กองวิชาการและแผนงาน (07)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยนิติกร
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองการศึกษา (08)
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง
(ผู้อานวยการกองการศึกษา)
ฝ่ายบริหารการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
นักสันทนาการ (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ครู อันดับค.ศ. 1
ครูผดู้ ูแลเด็ก
ลูกจ้างประจา
นักวิชาการวัฒนธรรม
พนักงานขับรถยนต์
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ
ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด
ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก
ตาแหน่งสาหรับผู้มีทักษะ
ภารโรง

2
-

2
1

2
1

2
1

+1

-

-

กาหนดเพิ่ม

3
1

3
1

3
1

3
1

-

-

-

ว่างเดิม

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
2
1

1
1
2
1

1
1
1
2
1

1
1
1
2
1

-

+1
-

-

ว่างเงินอุดหนุน

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

ว่างให้ยุบเลิก
ว่างให้ยุบเลิก

2
1
1
1
1
2

2
1
1
1
1
2

2
1
1
1
1
2

2
1
1
1
1
2

-

-

-

เงินอุดหนุน

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม
กาหนดเพิ่ม
เงินอุดหนุน

ว่างเงินอุดหนุน

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของเทศบาลตาบลบ้านกลาง พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3

ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

๓๙

กรอบอัตรากาลังที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะ
3 ปีข้างหน้า

เพิ่ม / ลด

หมายเหตุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563

กองการศึกษา (08)
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
โรงเรียนเทศบาล
ผู้อานวยการสถานศึกษา อันดับ ค.ศ.3**
รองผู้อานวยการสถานศึกษา อันดับ ค.ศ.3**
ครู อันดับ ค.ศ.2**
ครู อันดับ ค.ศ.1**
ครูผู้ช่วย**
ครู อันดับ ค.ศ.2**
ครู อันดับ ค.ศ.1**
ครูผู้ช่วย**
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ
ผู้ช่วยครู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี**
(บุคลากรสนับสนุนการสอน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ**
(บุคลากรสนับสุนนการสอน)
ผู้ช่วยครู
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
ภารโรง**
(บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา)
คนงานทั่วไป
กองสวัสดิการสังคม (11)
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง
(ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม)
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน)

2
3
3

2
3
3

2
3
3

2
3
3

-

-

-

เงินอุดหนุน

1
1
8
12
4
1
1
3

1
1
8
12
4
1
1
3

1
1
8
12
4
1
1
3

1
1
8
12
4
1
1
3

-

-

-

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

5
1
2

5
1
2

5
1
2

5
1
2

-

-

-

เงินอุดหนุน

1

1

1

1

-

-

-

เงินอุดหนุน

4

4

4

4

-

-

-

4
2

4
2

4
2

4
2

-

-

-

เงินอุดหนุน

2

2

2

2

-

-

-

ว่างเดิม

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของเทศบาลตาบลบ้านกลาง พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3

ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

๔๐

กรอบอัตรากาลังที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะ
3 ปีข้างหน้า

เพิ่ม / ลด

หมายเหตุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563

กองสวัสดิการสังคม (11) (ต่อ)
นักสังคมสงเคราะห์ ปก./ชก.
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
หน่วยตรวจสอบภาย (12)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.
รวม

1
2

1
2

1
2

1
2

-

-

-

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

-

-

-

2
2

2
2

2
2

2
2

-

-

-

ว่างเดิม

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

214

219

220

220

+5

+1

2) การเปรียบเทียบอัตรากาลังกับ อปท. ที่มีขนาดเดียวกันประกอบด้วย

ว่างเดิม

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของเทศบาลตาบลบ้านกลาง พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3

ประเด็น
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2561
โครงสร้างอัตรากาลัง

ประเด็น

๔๑

เทศบาลตาบลมะเขือแจ้

เทศบาลตาบลบ้านกลาง

110,250,000.- บาท

133,182,000.- บาท

- ปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
- รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
- รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
1. สานักปลัดเทศบาล
1.1 สายงานผูบ้ ริหาร
- หัวหน้าสานักปลัด 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่าย 2 อัตรา
1.2 สายงานผูป้ ฏิบัติ
- ประเภทวิชาการ 5 อัตรา
- ประเภททั่วไป 2 อัตรา
1.3 ลูกจ้างประจา 4 อัตรา
1.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา
1.5 พนักงานจ้างทั่วไป 7 อัตรา
รวม 23 อัตรา
2. กองคลัง
1.1 สายงานผูบ้ ริหาร
- ผอ.กองคลัง 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่าย 2 อัตรา
1.2 สายงานผูป้ ฏิบัติ
- ประเภทวิชาการ 4 อัตรา
- ประเภททั่วไป 4 อัตรา
1.3 ลูกจ้างประจา 1 อัตรา
1.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 อัตรา
1.5 พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา

- ปลัดเทศบาลตาบลบ้านกลาง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
- รองปลัดเทศบาลตาบลบ้านกลาง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
1. สานักปลัดเทศบาล
1.1 สายงานผูบ้ ริหาร
- หัวหน้าสานักปลัด 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่าย 3 อัตรา
1.2 สายงานผูป้ ฏิบัติ
- ประเภทวิชาการ 4 อัตรา
- ประเภททั่วไป 3 อัตรา
1.3 ลูกจ้างประจา 2 อัตรา
1.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ 10 อัตรา
1.5 พนักงานจ้างทั่วไป 9 อัตรา
รวม 32 อัตรา
2. กองคลัง
1.1 สายงานผูบ้ ริหาร
- ผอ.กองคลัง 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่าย 2 อัตรา
1.2 สายงานผูป้ ฏิบัติ
- ประเภทวิชาการ 6 อัตรา
- ประเภททั่วไป 3 อัตรา
1.3 ลูกจ้างประจา 2 อัตรา
1.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา
1.5 พนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา

รวม 17 อัตรา

รวม 24 อัตรา

เทศบาลตาบลมะเขือแจ้

เทศบาลตาบลบ้านกลาง

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของเทศบาลตาบลบ้านกลาง พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3

โครงสร้างอัตรากาลัง (ต่อ) 3. กองช่าง
1.1 สายงานผูบ้ ริหาร
- ผอ.กอง 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่าย 2 อัตรา
1.2 สายงานผูป้ ฏิบัติ
- ประเภทวิชาการ 2 อัตรา
- ประเภททั่วไป 4 อัตรา
1.3 ลูกจ้างประจา 1 อัตรา
1.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 อัตรา
1.5 พนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา
รวม 17 อัตรา
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 สายงานผูบ้ ริหาร
- ผอ.กอง 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่าย 2 อัตรา
1.2 สายงานผูป้ ฏิบัติ
- ประเภทวิชาการ 1 อัตรา
- ประเภททั่วไป 2 อัตรา
1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา
1.4 พนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา
รวม 12 อัตรา
5. กองวิชาการและแผนงาน
1.1 สายงานผูบ้ ริหาร
- ผอ.กอง 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่าย 2 อัตรา
1.2 สายงานผูป้ ฏิบัติ
- ประเภทวิชาการ 5 อัตรา
1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา
1.4 พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา
รวม 12 อัตรา

ประเด็น

เทศบาลตาบลมะเขือแจ้

๔๒

3. กองช่าง
1.1 สายงานผูบ้ ริหาร
- ผอ.กอง 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่าย 2 อัตรา
1.2 สายงานผูป้ ฏิบัติ
- ประเภทวิชาการ 3 อัตรา
- ประเภททั่วไป 3 อัตรา
1.3 ลูกจ้างประจา 4 อัตรา
1.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา
1.5 พนักงานจ้างทั่วไป 14 อัตรา
รวม 34 อัตรา
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 สายงานผูบ้ ริหาร
- ผอ.กอง 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่าย 1 อัตรา
1.2 สายงานผูป้ ฏิบัติ
- ประเภทวิชาการ 3 อัตรา
- ประเภททั่วไป 1 อัตรา
1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ 8 อัตรา
1.4 พนักงานจ้างทั่วไป 7 อัตรา
รวม 21 อัตรา
5. กองวิชาการและแผนงาน
1.1 สายงานผูบ้ ริหาร
- ผอ.กอง 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่าย 2 อัตรา
1.2 สายงานผูป้ ฏิบัติ
- ประเภทวิชาการ 3 อัตรา
1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 อัตรา
1.4 พนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา
รวม 14 อัตรา

เทศบาลตาบลบ้านกลาง

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของเทศบาลตาบลบ้านกลาง พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3
โครงสร้างอัตรากาลัง (ต่อ) 6. กองการศึกษา
1.1 สายงานผูบ้ ริหาร
- ผอ.กอง 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่าย 2 อัตรา
1.2 สายงานผูป้ ฏิบัติ
- ประเภทวิชาการ 1 อัตรา
- ประเภททั่วไป 3 อัตรา
- ครู อันดับ คศ.1 2 อัตรา
1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา
1.4 พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา

รวม 8 อัตรา

6. กองการศึกษา
1.1 สายงานผูบ้ ริหาร
- ผอ.กอง 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่าย 2 อัตรา
1.2 สายงานผูป้ ฏิบัติ
- ประเภทวิชาการ 1 อัตรา
- ประเภททั่วไป 3 อัตรา
- ครู อันดับ คศ.1 2 อัตรา
- ครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา
1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ 9 อัตรา
1.4 พนักงานจ้างทั่วไป 8 อัตรา
รวม 27 อัตรา
7. โรงเรียนเทศบาล
1.1 สายงานผูบ้ ริหาร
- ผอ.สถานศึกษา 1 อัตรา
- รอง ผอ.สถานศึกษา 1 อัตรา
1.2 สายงานผูป้ ฏิบัติ
- ครู อันดับ คศ.2 9 อัตรา
- ครู อันดับ คศ. 1 13 อัตรา
- ครูผู้ช่วย 7 อัตรา
1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ 13
อัตรา
1.4 พนักงานจ้างทั่วไป 8 อัตรา
รวม 52 อัตรา
8. กองสวัสดิการสังคม
1.1 สายงานผูบ้ ริหาร
- ผอ.กอง 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่าย 1 อัตรา
1.2 สายงานผูป้ ฏิบัติ
- ประเภทวิชาการ 1 อัตรา
- ประเภททั่วไป 2 อัตรา
1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 อัตรา
1.4 พนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา
รวม 13 อัตรา

เทศบาลตาบลมะเขือแจ้

เทศบาลตาบลบ้านกลาง

รวม 17 อัตรา

7. กองสวัสดิการสังคม
1.1 สายงานผูบ้ ริหาร
- ผอ.กอง 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่าย 2 อัตรา
1.2 สายงานผูป้ ฏิบัติ
- ประเภทวิชาการ 3 อัตรา
- ประเภททั่วไป 1 อัตรา
1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา

ประเด็น

๔๓

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของเทศบาลตาบลบ้านกลาง พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3

โครงสร้างอัตรากาลัง (ต่อ)

๔๔

9. หน่วยตรวจสอบภายใน
1.1 สายงานผูป้ ฏิบัติ
- ประเภทวิชาการ 1 อัตรา
รวม 1 อัตรา

๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของเทศบาลตาบลบ้านกลาง พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3

๔๕

พนักงานเทศบาลตาบลบ้านกลาง ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง จะพึงปฏิบัติห น้าที่ด้วย
ความ ซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริ ตอย่ างเต็ม ความสามารถ ด้ว ยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยั น หมั่น เพี ยรโดยคานึ งถึ ง
ประโยชน์ของสาธารณะและให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค
เทศบาลตาบลบ้านกลาง จะกาหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนั ก งานจ้ า ง โดยจั ด ท าแผนแม่ บ ทการพั ฒ นา พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ างประจ าและพนั ก งานจ้ า ง และ
แผนพัฒ นาบุคลากรประจาปีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งจะทาให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงาน
ทุกคนทุกตาแหน่งได้มีโอกาสที่จะพัฒ นา ทั้งนี้วิธีการพัฒ นาอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การ
ปฐมนิ เทศ การฝึ กอบรม การศึก ษาหรือ การดูงาน การประชุม เชิงปฏิ บั ติการฯ เพื่ อให้ งานเป็ น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

