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คานา
เทศบาลมีอานาจหน้าที่ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องที่ของตนเอง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2546)
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ประกอบกั บ ส่ ว นราชการต่ า งๆได้ ถ่ า ยโอนกิ จ กรรมบริ ก ารสาธารณะไปสู่ ท้ อ งถิ่ น เป็ น
จานวนมาก ดังนั้น การจัดหาบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ จึงมีความจาเป็นและจะต้องเป็นไปตาม
ภารกิ จ หน้ า ที่ ที่ จ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะให้ แ ก่ ป ระชาชนในการจั ด บริ ห า รงานมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แต่ในขณะเดียวกันต้องคานึงถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณเกี่ยวกับการ
บริหารบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับข้อ 14
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545
การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นาไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตรากาลังคนพัฒนาในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถดาเนินการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตาบลดอนตรอได้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้า มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลตามกฎหมายและระเบี ย บที่ ก าหนด เพื่อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของเทศบาลต าบลให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
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1. หลักการและเหตุผล
1.1 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.)
ได้ มี ป ระกาศคณะกรรมการกลางข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ก.จ. , ก.ท. หรื อ ก.อบต.)
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2558 และเรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกั บ โครงสร้างส่วนราชการและระดับ ตาแหน่งขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 จึงต้องมีการปรับปรุงแผนอัตรากาลังในรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรื อ
ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ก.จังหวัด) กาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จานวนเท่าใด ให้ค านึงถึ งภาระหน้าที่ความรับ ผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล,
อบต.) ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (อบจ., เทศบาล, อบต.) จัดทาแผน
อัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กาหนด
๑.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) ได้มี
มติเห็นชอบประกาศการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น
กรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์
การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.4 จากหลั ก การและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลดอนตรอ จึงได้ป รับ ปรุงแผน
อัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560

-22. วัตถุประสงค์
ในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ของเทศบาลตาบล
ดอนตรอ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทาดังนี้
2.1 เพื่อให้เทศบาลตาบลดอนตรอ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้าซ้อน
2.2 เพื่อให้เทศบาลตาบลดอนตรอ มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2496) และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จังหวัดนครศรีธรรมราช)
สามารถตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานเทศบาลให้เหมาะสมได้
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังคน การพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตาบลดอนตรอให้เหมาะสม
2.5 เพื่อให้เทศบาลตาบลดอนตรอมีการวางแผนอัตรากาลัง การจัดสรรงบประมาณและบรรจุ
แต่งตัง้ พนักงานเทศบาล เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น ตลอดจนเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.6 เพื่อให้เทศบาลตาบลดอนตรอ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนด

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลดอนตรอ ซึ่งมีนายกเทศมนตรีตาบล
ดอนตรอเป็นประธานกรรมการ ได้กาหนดขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี สาหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558– 2560 ของหน่วยงาน โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้

-33.1 วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลดอนตรอตามพระราช
บัญญัติสภาพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2496) และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาลและสภาพปัญหาของตาบลดอนตรอ
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ไขปัญหาของตาบลดอนตรอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 กาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างและจานวนตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ
3.4 จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้อง ไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3.5 ให้พนักงานเทศบาล และทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.6 จัดทามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม หรือจรรยาบรรณวิชาชีพของพนักงานเทศบาลของ
เทศบาลตาบลดอนตรอ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาลของหน่วยงานให้
เป็นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ

4. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลดอนตรอ เป็นตาบลที่มีพื้นที่กว้างขวางตาบลหนึ่งของอาเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีพื้นที่
20.64 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นเนื้อที่ราว 11,450 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มสาหรับเป็น
แหล่งเพาะปลูกและใช้เป็นที่อยู่อาศัย ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร มีผลผลิตจาก
การทานาข้าว พืชสวน พืชไร่ จะนาผลผลิตที่เหลือจากบริโภคออกจาหน่ายโดยมีพ่อค้าแม่คา้ คอยรับซือ้
จากการศึกษาสภาพปัญหาและการจัดทาประชาคมประชาชน เทศบาลตาบลดอนตรอได้สอบถาม
ถึ ง ปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชนในแต่ ล ะหมู่ บ้ า นว่ า ภายในหมู่ บ้ า นของตนนั้ น มี ปั ญ หา
ในด้านใดบ้างและต้องการให้เทศบาลตาบลดอนตรอดาเนินการพัฒนาในด้านใดและอย่างไร โดยให้ระบุถึง
สิ่งที่ต้องการเป็นข้อ ๆ ไป จากนั้นทางหน่วยงานได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านต่าง ๆ ใน
ตาบลดอนตรอนามาวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์ นอกจากนี้ได้ใช้ กระบวนการ SWOT Analysis
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค์ ของพื้นที่ตาบลดอนตรอ โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ จานวน
6 ด้านที่สาคัญ ดังนี้

-4จุดแข็ง (strength)
1.เทศบาลตาบลดอนตรอมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชน
2. มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลตาบลดอนตรอกับส่วนราชการอื่น
3. มีอานาจในการใช้ดุลยพินจิ ในการตัดสินใจในการบริหารท้องถิ่น
4. สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน
5. ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
จุดอ่อน (Weakness)
1. สภาพปัญหาความแห้งแล้ง
2. ประชาชนมีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลัก
3. การกาจัดขยะมูลฝอยยังไม่ถูกลักษณะ
4. ขาดแคลนบุคลากรที่มคี วามรูค้ วามสามารถในการรวมกันพัฒนาท้องถิ่น
5. สภาพของถนนยังไม่สามารถในการเดินทาง
6. บุคลากรในองค์กรท้องถิ่นมีจานวนไม่เพียงพอ ต้องรองรับปริมาณงานมาก และงานนั้นไม่ใช่
งานที่ถนัด และตรงกับสายงาน และไม่ครอบคลุมภารกิจของเทศบาล
โอกาส (Opportunty)
1. พืน้ ที่ตั้งใกล้กับศูนย์กลางตลาดกลางพืชผลสามารถขนส่งผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว
2. ชุมชนสามารถขยายตัวและขยายโอกาสได้อกี มาก
3. รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น โดยการถ่ายโอนภารกิจด้านการบริการสาธารณะเพิ่มขึน้
อุปสรรค(Threat)
1 ปัญหาน้าท่วมในฤดูน้าหลาก และการขาดแคลนน้าในฤดูแล้ง
2. การบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น บางอย่างยังมีข้อจากัดทาง
กฏหมาย
3. ประชาชนขาดความรูใ้ นการให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
4. การถ่ายโอนงบประมาณการพัฒนาของรัฐบาลมีความล่าช้า

-54.1 ปัญหาและความต้องการด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
(1) การก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพานและรางระบายน้า ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลักปัญหาหนึ่งที่
เกือบจะทุกหมู่บ้านประสบ เพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก และสาเรียงสินค้าออกไปจาหน่ายในพืน้ ที่
ตาบลและนอกเขตตาบล รวมทั้งป้องกันปัญหาน้าท่วมด้วย
(2) การปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ต้องการให้มีการปรับปรุงระบบการผลิต
น้าประปาของตาบลให้เพียงต่อความต้องการ และปรับปรุงคุณภาพของน้าให้ดีขึ้น รวมถึงการก่อสร้าง
ขึน้ มาใหม่สาหรับบางหมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังต้องการที่กักเก็บน้าเพื่อใช้อุปโภคบริโภคภายในชุมชนอีกด้วย
(3) การซ่อมแซมและติดตั้งไฟกิ่ง หมู่บ้านส่วนใหญ่ยังขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน ทา
ให้การสัญญาจรไปมาในเวลากลางคืนไม่สะดวก เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม และการลักเล็กขโมยน้อย
4.2 ปัญหาและความต้องการด้านเศรษฐกิจ
(1) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน โดยการสนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มสตรี
แม่บ้าน การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร การจัดหาพันธุ์สัตว์เพื่อทาเป็นอาชีพเสริม การจัดทาธนาคาร
ข้าว การพัฒนาร้านค้าชุมชน การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบีย้ ต่าในการประกอบอาชีพ
(2) การอบรมให้ความรูแ้ ละทักษะด้านการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
(3) การจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ
4.3 ปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม
(1) การซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
(2) การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
(3) การสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให้มากขึ้น
(4) การดูแลและส่งเสริมสวัสดิภาพผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและผูด้ ้อยโอกาสในสังคม
(5) การสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุให้ได้รับอย่างทั่วถึงมากขึ้น
(6) การส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
อื่น ๆ การก่อสร้างสนามกีฬาและจัดหาอุปกรณ์การกีฬา
(7) การสร้างสวนสาธารณะและที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน
(8) การติดตั้งตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะ การก่อสร้างหอประชุมประจาหมูบ่ ้าน
(9) การติดตั้งถังขยะภายในชุมชน และจัดหาแหล่งทิง้ ขยะที่เหมาะสม
(10) การจัดตั้งกองทุนยาสามัญประจาหมู่บ้าน
(11) การจัดหาสถานพยาบาลเบือ้ งต้นประจาหมู่บ้าน

-64.4 ปัญหาและความต้องการด้านการอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
(1) การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อาทิเช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีชักพระ
ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นต้น
(2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตาบล เช่น การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์วัดดอนตรอ ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รจู้ ักของนักท่องเที่ยว เป็นต้น
4.5 ปัญหาและความต้องการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) ในเขตพืน้ ที่ตาบลดอนตรอ มีประชากรค่อนข้างหนาแน่น จึงทาให้ปริมาณขยะมูลฝอยค่อนข้าง
จะมีมาก ประชากรจึงมีความต้องการระบบการจัดเก็บขยะที่ดี ปริมาณถังขยะที่มีเพียงพอ
4.6 ปัญหาและความต้องการด้านการเมืองการบริหารองค์กร
(1) เนื่องจากบุคลากรของเทศบาลตาบลดอนตรอส่วนมาก โดยเฉพาะในฝ่ายการเมืองมีคุณวุฒิ
การศึกษาที่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี ทาให้มีความต้องการที่จะพัฒนาหรือยกระดับองค์ความรู้ของตน
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้
4.7 ปัญหาและความต้องการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(1)ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของตาบลดอนตรอ ยังมีปัญหาในเรื่องที่ยังขาด
แคลนเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ อาทิ
เช่น รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย เครื่องมือปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น เป็นต้น

5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาล
การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลดอนตรอนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ซึ่งการพัฒนาเทศบาลจะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของ
ชุมชนในพื้นที่ ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง โดยได้เน้น
ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่ม ทุ กวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดย
ยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึก ษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตงั้ เศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยประชาชนมีส่วนร่วม
การวิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ข องเทศบาลตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2546) และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจ
ให้องค์ ก รปกครองส่ว นท้องถิ่ น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เ กี่ย วข้อ ง ทั้งนี้ เ พื่อ ให้ ท ราบว่ า
เทศบาลมีอานาจหน้าทีท่ ี่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพืน้ ที่ ให้ตรงกับความต้องการของ

-7ประชาชนได้อย่างไรโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจหลัก
ของเทศบาลตาบลดอนตรอ จึงกาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิ เคราะห์ภารกิจให้ตรงสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7
ด้าน ดังนี้
5.1

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ให้มแี ละบารุงรักษาทางบกและทางน้า*
(2) ให้มนี ้าสะอาดหรือการประปา**
(3) ให้มแี ละบารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น**
(4) การจัดให้มีและการบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า***
(5) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ***
(6) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ***
(7) การสาธารณูปการ***
(8) การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร***
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ*
(2) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม*
(3) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ และผูพ้ ิการ*
(4) ให้มโี รงฆ่าสัตว์**
(5) ให้มตี ลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม**
(6) ให้มสี ุสานและฌาปนสถาน**
(7) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร**
(8) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ***
(9) การสั ง คมสงเคราะห์ และการพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผูด้ ้อยโอกาส***
(10) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย***
(11) การจัดให้มี และบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ***
(12) การส่งเสริมการกีฬา***
(13) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล***
(14) การจัดให้มีและการควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน***

-8(15) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์***
(16) การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์***
(17) การดูแลรักษาที่สาธารณะ***
5.3 ด้ า นการจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน สั ง คม และการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
มีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน*
(2) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูล
ฝอยหรือสิ่งปฏิกูล*
(3) ให้มเี ครื่องใช้ในการดับเพลิง*
(4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง***
(5) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบีย บเรีย บร้อย และการอนามัย โรง
มหรสพ และสาธารณะสถานอื่น ๆ***
(6) การผังเมือง***
(7) การควบคุมอาคาร***
(8) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย***
(9) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน***
5.4 ด้านการวางแผน กาส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) เทศพาณิชย์**
(2) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน***
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว***
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย***
(2) ก า ร จั ด ก า ร ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ป่ า ไ ม้ ที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม***

-95.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น*
(2) การจัดการศึกษา***
(3) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น***
5.7 ด้ านการบริ หารจั ดการและสนับ สนุนการปฏิ บั ติภ ารกิจ ของส่ วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) หน้าที่อ่นื ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล*
(2) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง***
(3) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน***
(4) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น***
(5) กิ จการอื่นใดที่เ ป็น ผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด***
หมายเหตุ

* ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
** ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*** ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-106. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่เทศบาลจะดาเนินการ
ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจเทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ แผนพั ฒ นาสามปี ของเทศบาล แผนพั ฒนาจัง หวัด แบบบูร ณาการ
นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารเทศบาล ซึ่งได้วิเคราะห์จากสภาพปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่และคาดว่าจะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม และกาหนดเป็นภารกิจ
หลักและภารกิจรอง ได้ดังต่อไปนี้
ภารกิจหลัก
(1) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
(2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
(3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
(4) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
(6) ด้านการส่งเสริมการศึกษา
(7) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
(1) การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
(2) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
(3) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
(4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
7.1 ปัญหาอุปสรรคในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
เทศบาลตาบลดอนตรอ เป็นเทศบาลสามัญ มีก รอบอัตราก าลัง พนั ก งานเทศบาล ทั้ งสิ้ น
18 อัตรา ลูกจ้างประจา จานวน 2 คน และพนักงานจ้างทั้งหมด จานวน 11 คน รวม 32 อัตรา
โดยในส่วนของอัตรากาลังพนักงานเทศบาล (พ.ศ.2558-2560) ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่ม
สูงขึ้นดังกล่าว นอกจากนี้ เทศบาลตาบลดอนตรอได้มีการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร
ในสังกัดอย่างสม่าเสมอ เช่น การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาและ
ฝึกอบรมตามหน่วยงานต่าง ๆ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์
ความรู้ต่าง ๆ แก่บุคลากรในการประชุมประจาเดือน รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึน้ เป็นต้น ทั้งนี้ โดยมีจุดมุง่ หมายสาคัญก็เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน
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กับ แนวทางการปฏิรูประบบราชการที่รัฐบาลได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา นอกจากนี้
รัฐบาลยังมีแนวนโยบายที่จะให้ส่วนราชการต่าง ๆ นาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
ในระบบราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานราชการ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจมากขึ้น สาหรับการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตาบล
ดอนตรอ แบ่งออกเป็น 1 สานัก 2 กอง ได้แก่ สานักปลัด กองคลัง และกองช่าง ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
ภารกิจหรืออานาจหน้าที่ที่เทศบาลตาบลดอนตรอ ต้องดาเนินการตามข้อ 6 แล้วจะเห็นว่า โครงสร้าง
ส่วนราชการภายในที่จัดตั้งขึ้นยังไม่เป็นการเพี ยงพอที่จะรองรับภารกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีการ
ถ่ายโอนภารกิจมายังหน่วยงานเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต จึงทาให้เทศบาลตาบลดอนตรอ จาเป็นต้องปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการและ กรอบอัตรากาลังให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่หน่วยงาน
จะต้องดาเนินการมากขึ้น
ในระหว่างการบังคับใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) และแผนอัตรากาลังพนักงาน
จ้าง 4 ปี(พ.ศ.2556-2559)ที่ผ่านมาเทศบาลตาบลดอนตรอได้ประสบกับปัญหาอุปสรรคในการกาหนด
โครงสร้างส่วนราชการและการบริหารงานบุคคล ดังนี้
(1) โครงสร้างส่วนราชการภายในยังมีไม่เพียงพอกับภารกิจของหน่วยงาน โครงสร้างส่วน
ราชการภายในของเทศบาลตาบลดอนตรอ แต่ละส่วนราชการมีการแบ่งงานภายในออกเป็นงานหรือฝ่าย
ต่าง ๆ ที่ครอบคลุมภารกิจหน้าที่รับผิดชอบแต่ละส่วนราชการนั้น ๆ ในทางปฏิบัติมักจะพบปัญหาอยู่เสมอ
ว่าหลายงานที่จะต้องดาเนินการไม่ได้มกี ารระบุว่าเป็นงานในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การดูแลศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบลตาบลดอนตรอ
งานด้านการสาธารณสุข เป็นต้น ทาให้สานักปลัดเทศบาลต้องรับไปดาเนินการทั้งหมด ซึ่งทา ให้สานัก
ปลัดเทศบาลมีลักษณะเป็นหน่วยงานอเนกประสงค์ที่มีงานรับผิดชอบมากมาย ในขณะที่บุคลากรของ
สานักปลัดเทศบาลมีจานวนน้อยมาก ทาให้ต้องรับภาระงานเพิ่มมากขึ้นและส่งผลกระทบให้หลายงาน
มีความล่าช้า ไม่ทันกาล
(2) ในด้านการบริหารงานบุคคล มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับปริมาณงานมีมากกว่าจานวนคนที่มี
อยู่ ทาให้ต้องมีการปรับแผนอัตรากาลังพนักงานเทศบาลและแผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง เพื่อให้มีจานวนคน
เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ปัญหาอีกด้านหนึ่งก็คือ ในการกาหนดกรอบอัตรากาลังเพิ่มขึ้นจาเป็นต้อง
สรรหาและบรรจุ แต่งตั้งบุ คลากรให้ได้ครบตามกรอบอัตรากาลัง ที่ก าหนดไว้แ ต่ใ นทางปฏิบั ติมักจะพบว่า
หน่วยงานไม่สามารถสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรได้ครบตามกรอบอัตรากาลังที่ตั้งไว้ ทาให้ปัญหาความ
ไม่สมดุลระหว่างปริมาณงานและกาลังคนไม่ได้รับการแก้ไขอย่างที่ควรจะเป็น

-127.2 แนวทางแก้ไขปัญหาในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
จากปั ญ หาและอุ ป สรรคเกี่ ย วกั บ การก าหนดโครงสร้ า งส่ ว นราชการและกรอบอั ต ราก าลั ง ที่
เทศบาลตาบลดอนตรอได้ประสบในระหว่างการบังคับใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) และ
แผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เทศบาลตาบลดอนตรอ
ควรมีการดาเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ดังนี้
(1) ด้านการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลตาบลดอนตรอ ควรกาหนดส่วนราชการ
เพิ่มเติมเฉพาะเท่าที่จาเป็น เพื่อรองรับภาระงานที่มิได้กาหนดให้ส่ วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งเป็น
ผูร้ ับผิดชอบเป็นการเฉพาะ พร้อมกับกาหนดอัตรากาลังเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
พนักงานจ้าง โดยให้คานึงถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นมิให้เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าที่
กฎหมายกาหนด นอกจากนี้ อาจใช้วิธีการปรับเกลี่ยกาลังคนที่มีอยู่เดิมให้มาปฏิบัติงานในส่วนราชการที่
กาหนดขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่มอี ยู่ได้อย่างเต็มที่
(2)ด้านการบริหารงานบุคคล ควรเพิ่มความพยายามในการสรรหาบุคลากรให้เข้ามาบรรจุ
แต่งตัง้ ในตาแหน่งที่วา่ งให้ครบ โดยอาจดาเนินการรับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการ
พลเรือนสามัญมาบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งที่ว่าง หรืออาจขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จาก ก.จังหวัดอื่น
ภายใต้เงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติที่ ก.กลางกาหนด ตลอดจนถึงการเปิดสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเอง
หรืออาจร้องขอให้ ก.จังหวัดดาเนินการสอบแข่งขันและเทศบาลตาบลดอนตรอ ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ของ ก.จังหวัดต่อไป
นอกเหนือจากการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในตาแหน่งที่ว่างแล้ว หน่วยงานอาจใช้วิธีการ
พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้ส ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หลากหลายตาแหน่ งมากขึ้น โดยเฉพาะตาแหน่งใน
สายงานที่เกื้อกูลกัน ตลอดจนถึงการขอยืมตัวบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมาปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ภาระงานไม่กระจุกตัวอยู่ที่หน่ว ยงานใดหน่วยงานหนึ่งมากจนเกินไป นอกจากนี้ เทศบาลตาบลดอนตรอ
อาจนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานให้มากขึ้น เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจมาก
ขึน้

-138. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากสภาพปั ญ หาของเทศบาลตาบลดอนตรอ เทศบาลตาบลดอนตรอมีภารกิจ หน้าที่ ที่ต้อ ง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจที่ที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ. เทศบาล. และพ.ร.บ.กาหนดแผนและ
และขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ. 2542 และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลดอนตรอ
โดยมีการกาหนดโครงสร้างราชการดังนี้
1) สานักปลัดเทศบาล ให้มหี น้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ เทศบาล และราชการ
ที่มไิ ด้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกากับและเร่งรัด การ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย ซึ่งส่วนราชการส่วนนี้ส่งเสริมภารกิจงานที่เกี่ยวกับของ
ยุ ท ธศาสตร์ ข องเทศบาลต าบลดอนตรอ คื อ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาคนและสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพ
ยุ ท ธศาสตร์ ต้ า นการพั ฒ นาและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
องค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) กองคลัง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษา
เงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบาเหน็จ บานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ
การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุม การเบิกจ่าย งานทา
งบทดลองประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งส่วนราชการส่วนนี้จะส่งเสริมภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบล
ดอนตรอ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3) กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง
งานการควบคุ ม อาคารตามระเบี ย บกฎหมาย งานแผนการปฏิ บั ติง านการก่อ สร้ า งและซ่ อมบ ารุ ง
การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ
ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งส่วนราชการส่วนนี้จะส่งเสริมภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
ของเทศบาลตาบลดอนตรอ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-148.1 โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตาบลดอนตรอ
จากการที่เทศบาลตาบลดอนตรอ ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่ จะดาเนินการดังกล่าว
โดยเทศบาลกาหนดตาแหน่งของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว
และกาหนดโครงสร้างส่วนราชการที่รองรับการดาเนินการตามภารกิจนั้น อาจกาหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน
หรือกาหนดเป็นฝ่าย ดังนี้
หมาย
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลัง (เดิม)
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่ (ระบบแท่ง)
เหตุ
(เทศบาล)
(เทศบาล)
1. สานักงานปลัดเทศบาล
1. สานักงานปลัดเทศบาล
1.1 งานธุรการ
1.1 งานธุรการ
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.4 งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
1.4 งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ

2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

3. กองช่าง
3.1 งานวิศวกรรม
3.2 สาธารณูปโภค

3. กองช่าง
3.1 งานวิศวกรรม
3.2 งานสาธารณูปโภค

-158.2 การวิเคราะห์กาหนดตาแหน่ง
เทศบาลตาบลดอนตรอ ได้ท าการวิเ คราะห์ภารกิจและปริมาณงาน และได้จัดท ากรอบ
โครงสร้างอัตรากาลังใหม่แล้ว เพื่อประมาณการใช้แผนอัตรากาลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในอนาคต
ว่ า ในระยะเวลา 3 ปี ต่ อ ไปข้ า งหน้ า จะมี ก ารใช้ จ านวนพนั ก งานเทศบาลและลู ก จ้ า งจ านวนเท่ า ใด
จึงเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลดอนตรอ
และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตาบลดอนตรอ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนี้
ยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐาน เน้น พัฒ นาเส้ นทางคมนาคมภายในเขตพื้น ที่
ที่รับ ผิด ชอบให้ไ ด้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย อย่างทั่วถึงพัฒนาระบบสาธารณูป โภค สาธารณูป การ
ขั้นพืน้ ฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพืน้ ที่ ดังนัน้ จาเป็นต้องกาหนดตาแหน่ง ดังนี้
1. นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผูอ้ านวยการกองช่าง)
2. นายช่างโยธา (ปฎิบัติงาน/ชานาญงาน)
3. พนักงานผลิตน้าประปา (พนักงานจ้างทั่วไป)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการ
เรีย นรู้ คู่คุ ณธรรม จริย ธรรม จัด การศึก ษาทั้ง ในและนอกระบบ สนับ สนุ นการจั ดท าหลัก สูตรท้องถิ่ น
ส่ ง เสริ ม ให้ เ ยาวชน ประชาชนใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ส ารสนเทศเชิ ง สร้ า งสรรค์ อ ย่ า งฉลาดเพื่ อ
เสริมสร้างการเรียนรู้ การรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจานวนผู้เสพย์
และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง การรณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง และป้องกันการเกิด
โรคไม่ติดต่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ การพัฒนาการกีฬา เสริมสร้าง
โอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกาลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกกาลังกายและเล่น
กีฬาอย่างทั่วถึงการส่งเสริมการทานุบารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนา ฟื้นฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรีย นรู้ของเยาวชนและประชาชนและ
เผยแพร่สู่สังคมโลก การสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุ ณภาพ
ชีวติ ที่ดีและพึ่งพาตนเองได้ การส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทาและใช้แผนชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย บรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น จาเป็นต้อง
กาหนดตาแหน่ง ดังนี้
1. นักวิชาการเกษตร (ปฎิบัติการ/ชานาญการ)
2. นักพัฒนาชุมชน (ปฎิบัติการ/ชานาญการ)
3. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจา)
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฎิบัติการ/ชานาญการ)

-165. ครู/ครูผดู้ ูแลเด็ก
6. ผูช้ ่วยครูผดู้ ูแลเด็ก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนา
องค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบ ทของชุมชน และ
ความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ ฯ ดังนั้น จาเป็นต้องกาหนด
ตาแหน่ง ดังนี้
1. นักวิชาการเกษตร (ปฎิบัติการ/ชานาญการ)
2. นักพัฒนาชุมชน (ปฎิบัติการ/ชานาญการ)
3. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจา)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงาน เน้นส่งเสริม
การดารงชีวติ ตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภคอย่างพอเพียงและยั่งยืน การสร้างเครือข่ายชุมชน
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน การส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการ
บริ ห ารจั ด การเพื่ อ ลดมลพิ ษ และควบคุ ม กิ จ กรรมที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต และประชาชน
เสริมสร้างประสิทธิ ภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเ ลกทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ
ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและการคัดแยะขยะในแกล่งกาเนิด สนับสนุนการสร้าง
ธุรกิ จจาดขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกาจัดขยะแบบรวมศูนย์ จาเป็นต้องกาหนด
ตาแหน่ง ดังนี้
1. พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
2. คนงานประจารถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล เน้นรณรงค์
สร้างกระบวนการการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสานึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมการเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตยและจิ ต ส านึ ก
ธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง
ระบบข้ อ มู ล และรู ป แบบการให้ บ ริ ห ารประชาชน ลดขั้ น ตอนการท างานเพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรขององค์ ก รอย่ า งสม่ าเสมอและต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จาเป็นต้องกาหนดตาแหน่ง ดังนี้
1. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (ปลัดเทศบาล)
2. นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผูอ้ านวยการกองคลัง)
3. นักจัดการงานทั่วไป (ปฎิบัติการ/ชานาญการ)

-174. นักทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติการ/ชานาญการ)
5. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฎิบัติการ/ชานาญการ)
6. นักวิชาการพัสดุ (ปฎิบัติการ/ชานาญการ)
7. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฎิบัติงาน/ชานาญงาน)
8. ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
9. ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
10.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
11. พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป)
12. คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
จะเห็นได้ว่าเทศบาลตาบลดอนตรอได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลดอนตรอ
เพื่อเป็นแนวทางในการบาบัดทุกข์บารุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้นจะต้องการกาลังคนมารองรับ
ภารกิจงานหลายอัตรา แต่เนื่องจากเทศบาลตาบลดอนตรอ มีงบประมาณจากัด จึงขอกาหนดอัตรากาลัง
ซึง่ เป็นตาแหน่งที่มอี ยู่เดิม ดังกรอบอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2558 -2560) ดังนี้
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560

ส่วนราชการ

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นักบริหารงานท้องถิ่น( ระดับต้น)

สานักปลัดเทศบาล
พนักงานเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.)
นักจัดการงานทั่วไป (ชก.)
นักพัฒนาชุมชน (ปก.)
นักวิชาการเกษตร (ชก.)
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)
ครู (คศ.1)
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)

กรอบอัตราตาแหน่งที่
กรอบอัตรา คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
กาลังเดิม ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

-

อัตรากาลังคน
เพิ่ม / ลด

2558 2559 2560 2558 2559 2560
1
1
+1
-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
๑
1
1
1
4
1

1
1
1
1
1
4
1

1
1
1
1
1
4
1

1
1
1
1
1
4
1

-

-

-

หมายเหตุ

ว่าง
ยุบเลิกเมื่อบรรจุ
แต่งตั้งบุคคลดารง
ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง)

-18กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560 (ต่อ)

ส่วนราชการ

กรอบอัตราตาแหน่งที่
กรอบอัตรา คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
กาลังเดิม ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

อัตรากาลังคน
เพิ่ม / ลด

2558 2559 2560 2558 2559 2560
ลูกจ้างประจา
นักการภารโรง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
คนงานประจารถขยะ
คนงานทั่วไป

กองคลัง
พนักงานเทศบาล
ผูอ้ านวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง.)
นักวิชาการพัสดุ (ปก.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
กองช่าง
พนักงานเทศบาล
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายช่างโยธา (ชง.)

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1
1
2
1

1
1
2
1

1
1
2
1

1
1
2
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

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

2
32

2
32

2
33

2
33

-

+1

-

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานผลิตน้าประปา

รวม

หมาย
เหตุ

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560)
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตาบลดอนตรอ (เทศบาลสามัญ)
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (ว่าง)

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น

สานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 งานธุรการ
 งานการเจ้าหน้าที่
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
งานการเงินและบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
งานวิศวกรรม
งานสาธารณูปโภค
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โครงสร้างสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานการเจ้าหน้าที่

งานธุรการ

งานทะเบียนราษฎร์และบัตร

 นักทรัพยากรบุคคล(ชก.) (1)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
ต้น กลาง สูง ปฏิบัตกิ าร ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัตงิ าน ชานาญงาน
1
1
4
-

 นักจัดการงานทั่วไป (ชก.) (1)
 นักพัฒนาชุมชน (ปก./) (1)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ชก.) (1)
 นักวิชาการเกษตร (ชก.) (1)
 ครูผู้ดูแลเด็ก /ครู คศ.1 (5)
 นักการภารโรง (1) (ลูกจ้างประจา)
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(ลูกจ้างประจา) (1)
 ผู้ชว่ ยจนท.ธุรการ (1)
 พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) (1)
 ผู้ชว่ ยครูผู้ดูแลเด็ก (2)
 พนักงานขับรถยนต์ (1)
 คนงานประจารถขยะ (2)
 คนงานทั่วไป (1)

อาวุโส
-

ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก

ลูกจ้างประจา

5

2

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป
4
4

รวม
21
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โครงสร้างกองคลัง
(ผู้อานวยการกองคลัง)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (1)

งานการเงินและบัญชี

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.) (1)
นักวิชาการพัสดุ (ปก.) (1)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1)
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
ต้น กลาง สูง ปฏิบัตกิ าร ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัตงิ าน ชานาญงาน
1
2
1
-

 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง.) (1)
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (1)
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

อาวุโส
-

ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก

ลูกจ้างประจา

-

-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป
2
-

รวม
6
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โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1)

ระดับ
จานวน

งานวิศวกรรม

งานสาธารณูปโภค

- นายช่างโยธา (ชง.) (1)

- พนักงานผลิตน้าประปา (2)
(พนักงานจ้างทั่วไป)

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
ต้น กลาง สูง ปฏิบัตกิ าร ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัตงิ าน ชานาญงาน
1
1

อาวุโส
-

ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก

ลูกจ้างประจา

-

-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป
2

รวม
4
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11. บัญชีแสดงการจัดคนสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ

ที่

ชื่อ-สกุล

1

-

2 นางนุชรี สุดแก้ว

คุณวุฒิ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สานักงานปลัดเทศบาล
พนักงานเทศบาล
3 นายทรรศสรัชฎ์ สุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร
ศรี
มหาบัณฑิต
4 นางอนงค์ บวรธนสาร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5 นายปภาณ บวรธนสาร เกษตรศาสตรบัณฑิต
(การจัดการผลิตพืชผล)
6 นายสาโรจน์ แสงดา
7 นายสมชาย ดวงมุสิก
8 นางหนึ่งฤทัย แก้วนุ้ย
9 นายทวีสิทธิ์ เมทิโก

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

-

-

01-0101-001 ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล )

ประเภท ระดับ

-

กรอบอัตรากาลังใหม่
เลขที่ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

- 21-2-00-1101-001

บริหาร 7 21-2-00-1101-002

ประเภท

ระดับ

เงินเดือน

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น )

บท.

กลาง

-

นักบริหารงานท้องถิ่น

บท.

ต้น

396,000

01-0102-001 หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล บริหาร 7 21-2-00-1101-001 หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล อท.
ต้น
329,760
(นักบริหารงานทั่วไป)
(นักบริหารงานทั่วไป)
01-0209-001 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทั่วไป 6ว 21-2-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการ ชานาญการ 313,4040
01-0708-001 นักวิชาการเกษตร
ทั่วไป 7ว 21-2-01-3401-001 นักวิชาการเกษตร
วิชาการ ชานาญการ 276,960

ครุศาสตรบัณฑิต
01-0201-001 เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบาย
(ภูมศิ าสตร์)
และแผน
วิทยาศาสตรบัณฑิต
01-0704-001 นักพัฒนาชุมชน
(พลศึกษา)(สันทนาการ)

ทั่วไป

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
01-0208-001 บุคลากร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 80-2-0133 ครู
(บริหารการศึกษา)

ทั่วไป 5 21-2-01-3102-001
ทั่วไป คศ.1
80-2-0133

นักทรัพยากรบุคคล
ครู

ทั่วไป

7ว 21-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
5 21-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน

เงินเดือน
หมาย
เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มอื่นๆ/ เหตุ
เงิน
ค่าตอบแทน
กาหนด
ใหม่
42,000

-

42,000

-

-

-

วิชาการ ชานาญการ

282,600

-

-

วิชาการ

253,680

-

-

296,760
253,800

-

-

ปก.

วิชาการ ชานาญการ
คศ.1

10 นางกานติศา แก้วบรรจง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(บริหารการศึกษา)

80-2-0134 ครู

ทั่วไป คศ.1

80-2-0134

ครู

-

คศ.1

253,800

-

-

11 นางพรรณี เมทิโก

ครุศาสตรบัณฑิต
(การศึกษาปฐมวัย)

80-2-0387 ครู

ทั่วไป คศ.1

80-2-0387

ครู

-

คศ.1

248,880

-

-

12 นางประทุม ทองเสมอ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ปฐมวัยศึกษา)

80-2-0388 ครู

ทั่วไป คศ.1

80-2-0388

ครู

-

คศ.1

229,200

-

-

11.บัญชีแสดงการจัดคนสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ (ต่อ)
ที่

ชื่อ-สกุล

13 นางรานีย์ เสนทองแก้ว
ลูกจ้างประจา
๑4 นายประสิทธิ์ ชูดา
15 นางอันธิการ์ พูนพนัง

คุณวุฒิ
ครุศาสตรบัณฑิต
(การศึกษาปฐมวัย)

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

80-2-0388 ครูผู้ดูแลเด็ก

ประเภท ระดับ

กรอบอัตรากาลังใหม่
เลขที่ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

-

ครู
ผู้ช่วย

80-2-0388

ประเภท

ระดับ

ครู

-

ครูผู้ช่วย

เงินเดือน
หมาย
เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มอื่นๆ/ เหตุ
เงิน
ค่าตอบแทน
198,840
-

ม.ศ.3
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)

-

นักการภารโรง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

-

-

-

นักการภารโรง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

-

-

139,560
159,720

-

-

ครุศาสตรบัณฑิต
(การศึกษาปฐมวัย)
ครุศาสตรบัณฑิต
(การศึกษาปฐมวัย)
ป.6

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

145,920

-

-

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

137,280

-

-

-

-

-

-

-

132,480

-

-

-

-

-

-

พนักงานขับรถยนต์
(รถบรรทุกขยะ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

-

19 น.ส.วราภรณ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิทยอภิบาลกุล (การจัดการทั่วไป)
พนักงานจ้างทั่วไป
20 นายสรายุทธ สุขไกร
ปวช. (ช่างโลหะ)
21 นายพงศ์ศักดิ์ สุขเกือ้
ป.6
22 นายณรงค์ หมูห่ มื่น
ป.6
23 นางลาเอียง ชูดา
ม.ศ.3
กองคลัง
พนักงานเทศบาล
24 นางพวงเพ็ญ เกิดศรีเหล็ก ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)
(การบัญชี)
25 น.ส.สุเมตตา สิงโหพล
บัญชีบัณฑิต(บัญชี)

พนักงานขับรถยนต์
(รถบรรทุกขยะ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

-

-

130,320

-

-

-

-

180,000
180,000
180,000

-

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ
16 นางอุบลวรรณ ตัวตั้ง
17 นางอภิชญา แก้วบรรจง
18 นายนพดล หนูหมื่น

-

พนักงานขับรถยนต์
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานทั่วไป

-

-

04-0103-001 นักบริหารงานการคลัง
(ผู้อานวยการกองคลัง)

-

-

04-0307-001 นักวิชาการการเงินและบัญชี

-

-

-

พนักงานขับรถยนต์
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานทั่วไป

180,000

-

-

21-2-04-2102-001 นักบริหารงานการคลัง
(ผู้อานวยการกองคลัง)

อท.

ต้น

342,720

42,000

-

21-2-04-3201-001 นักวิชาการการเงินและ
บัญชี

วิชาการ

ปก.

249,240

-

-
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11.บัญชีแสดงการจัดคนสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ (ต่อ)
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

26 น.ส.ปัทมา พูนพนัง

ประเภท ระดับ

กรอบอัตรากาลังใหม่
เลขที่ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

เงินเดือน
หมาย
เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มอื่นๆ/ เหตุ
เงิน
ค่าตอบแทน
-

ประเภท

ระดับ

เงินเดือน

ทั่วไป

ปง.

188,640

วิชาการ

ปก.

218,280

-

ประกาศนียบัตร
04-0309-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(การบัญชี)
27 นางสาวษศิรินทร์ สุวรรณไชย ศิลปศาสตรบัณฑิต 04-0311-001 นักวิชาการพัสดุ
(การจัดการทั่วไป)
28 พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายเสมา สุวรรณ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
(การจัดการทั่วไป)
29 น.ส.วัชรี หมวดพล
ปวส.(การบัญชี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี
กองช่าง
พนักงานเทศบาล
30 นายไพฑูล มานพพันธ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต 05-0104-001 (นักบริหารงานช่าง)
(การจัดการงานก่อสร้าง)
ผู้อานวยการกองช่าง
31 นายวิสิษฎ์ จันทร์ไพรพฤกษ์ ประกาศนียบัตร
05-0503-001 นายช่างโยธา
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(ช่างก่อสร้าง)
พนักงานจ้างทั่วไป
32 นายสุริยะ บุญไชย
ประกาศนียบัตร
พนักงานผลิตน้าประปา
วิชาชีพ (ปวช.)
(ช่างยนต์)

-

- 21-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-

- 21-2-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ

-

-

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

-

-

140,160

-

-

-

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี

-

-

134,760

-

-

อท.

ต้น

311,640

42,000

-

- 21-2-05-2103-001 (นักบริหารงานช่าง)
ผู้อานวยการกองช่าง
- 21-2-05-4701-001 นายช่างโยธา

-

-

-

พนักงานผลิตน้าประปา

-

-

180,000

-

33 นายอนุสรณ์ สอนต่าง

-

-

-

พนักงานผลิตน้าประปา

-

-

180,000

-

ม.6

-

พนักงานผลิตน้าประปา

ทั่วไป ชานาญงาน 210,600

-

-27-

-28-

12.แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
1. การพัฒนาผู้บริหาร
1.1 การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึน้ เอง หรือหน่วยงานอื่นจัดอบรม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.2 การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ อย่างน้อย 2 ปี / ครั้ง
1.3 ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มคี ุณวุฒิสูงขึ้น
1.4 การฝึกจิต / สมาธิ ในสถานปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน
2. การพัฒนาความชานาญ (สายปฏิบัต)ิ
2.1 การฝึกอบรมและสัมมนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2 ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒสิ ูงขึน้
2.3 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มเี พียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
3. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ / การเปลี่ยนสายงาน
3.1 การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานสาหรับบุคคลที่บรรจุใหม่
ภายใต้การสอนงานโดยบุคลากรที่มคี วามสามารถในหน้าที่
3.2 การปฐมนิเทศ แนะนาชีแ้ จงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะนาที่จะเปลี่ยนงานงานใหม่
3.3 การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้มีการเปลี่ยนงานอาจจะ 3 - 4 เดือน / ครั้ง
เพื่อให้มคี วามรูเ้ บื้องต้นในงานหลาย ๆ ด้าน
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
13.1 จรรยาบรรณพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
จรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เป็นเครื่องมืออันสาคัญยิ่งที่จะช่วยให้
พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้มี
หลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม อันจะนามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานรวมทั้งความเลื่อมใส ศรัทธา และเชื่อถือจากประชาชนทั่วไป

-29นอกจากนี้ ยังเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการดารงตนอยู่ในกรอบแห่งจรรยาบรรณของ
ข้าราชการจะนามาซึ่งความพอใจ และความผาสุกของประชาชนผูร้ ับบริการ ความสงบเรียบร้อยของสังคม
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และความสุขความเจริญของตัวข้าราชการเอง
เทศบาลตาบลดอนตรอ ได้กาหนดจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขึน้
เพื่อเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติของข้าราชการพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ดังนี้
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง มีขอ้ กาหนดคือ
1.1 พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พึงเป็นผูม้ ีศีลธรรมอันดีและประพฤติ
ตนให้เหมาะการเป็นข้าราชการ
1.2 พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พึงให้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
1.3 พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พึงมีทัศนคติที่ดแี ละพัฒนาตนเองให้มี
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทางานเพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2. จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน มีขอ้ กาหนดคือ
2.1 พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
สุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
2.2 พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุผล โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราช
และประชาชนเป็นสาคัญ
2.3 พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และ
ใช้เวลาราชการให้เป็น ประโยชน์ตอ่ ทางราชการอย่างเต็มที่
2.4 พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สนิ ของทาง
ราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติตอ่
ทรัพย์สินของตนเอง
3. จรรยาบรรณต่อผูบ้ ังคับบัญชา ผูใ้ ต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน มีขอ้ กาหนดคือ
3.1 พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทางาน และการแก้ปัญหา
ร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ตอ่ การพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย

-303.2 พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่
ผูใ้ ต้บังคับบัญชาทั้ง ในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ กาลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูใ้ ต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทานอง
คลองธรรม
3.3 พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผูร้ ่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์สว่ นรวม
3.4 พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พึงปฏิบัติตอ่ ผูร้ ่วมงานตลอดจน
ผูเ้ กี่ยวข้องด้วยความสุภาพมีน้าใจ และมีมนุษย์สัมพันธ์อันดี
3.5 พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พึงละเว้นจากการนาผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน
4. จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม มีขอ้ กาหนดคือ
4.1 พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พึงให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็ม
กาลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอือ้ เฟื้อ มีน้าใจ และใช้กิรยิ าวาจาที่สุภาพ อ่อนโยน เมื่อเห็น
ว่ามีเรื่องใดไม่สามารถ ปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตนที่จะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผล
หรือแนะนาให้ตดิ ต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตน ทราบว่ามีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป
4.2 พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของ
บุคคลทั่วไป
4.3 พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่นื ใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวสิ ัยที่วญ
ิ ญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผูซ้ ึ่ง
อาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนัน้ หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มมี ูลค่าเกินปกติวสิ ัยก็ให้รายงาน ผูบ้ ังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดาเนินการ
ตามสมควรแก่กรณี
13.2 คุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พึงมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน หมายถึง
ระบบพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ของผู้ปฏิบัติงาน จาแนกได้ 3 ประการคือ
1. จริยธรรมของพลเมืองดี คือ พฤติกรรมการรับผิดชอบต่อตนเอง ยึดมั่นในหลัก
ศาสนาและวัฒนธรรม

-312. จริยธรรมที่เอือ้ ต่อการพัฒนาประเทศ หมายถึงพฤติกรรมปรับตนให้สามารถทางาน
แปลกใหม่ พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าและสมบูรณ์ทั้งร่างกาย สังคม และจิตใจ พฤติกรรม การพัฒนา
กลุ่มและสังคมและรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3. จริยธรรมในตาแหน่งหน้าที่เป็นพฤติกรรมทางานเพื่องานและส่วนรวมเป็นสาคัญ
4. รักษาระเบียบวินัยของราชการ มีจรรยาในวิชาชีพของตน สามารถปรับตนให้อยู่ใน
ระบบงานแบบราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป พนักงานเทศบาล และลูกจ้างพึงยึดหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้
1. สัปปุริธรรม 7 แปลว่า ธรรมของคนดี คือคนที่แท้ซึ่งจะทาให้คนที่สมบูรณ์มี
7 ประการ
2. นาถกรณธรรม 10 ธรรมที่สอนให้พ่งึ ตนเองได้ กล่าวคือ ทาให้ตนเป็นที่พึ่งของ
ตนได้พร้อมที่จะรับผิดชอบตนเอง ไม่ทาตัวเป็นปัญหาหรือภาระถ่วงหมูค่ ณะ หรือหมูญ
่ าติ ด้วยการ
ประพฤติธรรมสาหรับสร้างที่พึ่งแก่ตนเองมี 10 ประการ
3. อปริหานิยธรรม 7 ธรรมที่นาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง มี 7 ประการ
4. ทศพิธราชธรรม คือธรรมของพระราชา 10 ประการ
5. จักรวรรดิวัตร 5 คือธรรมเนียมหรือหน้าที่ประจาของจักรพรรดิ์ 5 ประการ
13.3 จริยธรรมตามพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และ
พระองค์ยังมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราโชวาทอันประกอบด้วยหลักธรรมอย่างแนบเนียน
ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนและผูเ้ กี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติในอันที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้บังเกิดความสงบสุขและมีความร่มเย็น ตลอดจนพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้า ดังนั้น
พระบรมราโชวาทจึงเป็นแนวทางความประพฤติที่มีเหตุมีผล ซึ่งถือว่าเป็นจริยธรรมที่พนักงานเทศบาล
ได้ยึดถือปฏิบัติ เช่น คุณธรรม ที่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้ยึดถือปฏิบัติ เช่น
คุณธรรม ทีพ่ นักงานเทศบาลและลูกจ้าง ควรจะศึกษาและน้อมนามาปฎิบัติมีอยู่ส่ปี ระการ
ประการแรก คือ การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่ส่งิ ที่
เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ ความดี
นั้น
ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์ ความดี
นั้น

-32ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตนเพื่อประโยชน์สว่ นใหญ่ของบ้านเมือง

ภาคผนวก

กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560
เทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
สานักปลัดเทศบาล
พนักงานเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.)
นักจัดการงานทั่วไป (ชก.)
นักพัฒนาชุมชน (ชก.)
นักวิชาการเกษตร (ชก.)
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)
ครู (คศ.1)
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)

กรอบอัตราตาแหน่งที่
กรอบอัตรา คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
กาลังเดิม ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
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ลูกจ้างประจา
นักการภารโรง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
คนงานประจารถขยะ
คนงานทั่วไป

หมายเหตุ
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ส่วนราชการ

กรอบอัตราตาแหน่งที่
กรอบอัตรา คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
กาลังเดิม ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

อัตรากาลังคน
เพิ่ม / ลด

หมาย
เหตุ
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กองคลัง
พนักงานเทศบาล
ผูอ้ านวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง.)
นักวิชาการพัสดุ (ปก.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
กองช่าง
พนักงานเทศบาล
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายช่างโยธา (ชง.)
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พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานผลิตน้าประปา

รวม

