แผนอัตรากําลัง 3 ปี
(กรณีจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเทศบาลตําบล)

เทศบาลตําบลหนองควาย
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 - 2557

คํานํา
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองควายได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตําบลหนองควาย เมื่อวันที่ 5
กันยายน 2556 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองควาย
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตําบลหนองควาย ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ทําให้ต้อง
มีการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี เพื่อให้มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ําซ้อน
มีการกําหนดตําแหน่ง การจัดอัตราอัตรากําลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ.2552 และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และเพื่อให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจั งหวัดเชีย งใหม่ (ก.ท.จ.เชีย งใหม่) ตรวจสอบการกําหนด
ตํ า แหน่ ง และการใช้ ตํ า แหน่ ง พนั ก งานเทศบาลให้ เ หมาะสม ทั้ ง ยั ง ใช้ เ ป็ น แนวทางในการดํ า เนิ น การ
วางแผนการใช้อัตรากําลัง และการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลหนองควายให้เหมาะสมอีกด้วย
เทศบาลตําบลหนองควายจึงได้มีการปรับแผนอัตรากําลังและโครงสร้าง เพื่อใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุ แต่งตั้ งพนั กงานเทศบาลและพนั กงานจ้ าง เพื่ อให้ การบริ หารงานของเทศบาลตํ าบล
หนองควายเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอํานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
เป็นอย่างดี
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1. หลักการและเหตุผล
1.1 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองควาย อําเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตําบลหนองควาย ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ทําให้ต้องมีการ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี เพื่อให้มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ําซ้อน มีการ
กําหนดตํ าแหน่ ง การจั ดอั ตรากําลั ง โครงสร้ างให้ เหมาะสมกับ อํ านาจหน้ าที่ ของเทศบาลตํ าบล ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และเพื่อให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) ตรวจสอบการกําหนดตําแหน่งและ
การใช้ตําแหน่งพนักงานเทศบาลให้เหมาะสม
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกําหนดการกําหนด
ตําแหน่งพนักงานเทศบาล โดยกําหนดแนวทางให้เทศบาล จัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลเพื่อเป็น
กรอบในการกําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยเสนอให้ ก.ท.จ.เชียงใหม่
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กําหนดให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะห์
อํ านาจหน้ าที่ และภารกิ จ ของเทศบาล วิ เคราะห์ ความต้ องการกํ าลั ง คน วิ เคราะห์ การวางแผนการใช้
กํ าลั งคน จั ด ทํ ากรอบอั ต รากํ าลั งและกํ าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อนไขในการกํ าหนดตํ าแหน่ งพนั กงาน
เทศบาลตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตําบลหนองควายจึงได้ปรับแผนอัตรากําลัง 3 ปี
และโครงสร้างส่วนราชการ สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2557 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1

เพื่อให้เทศบาลตําบลหนองควาย มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่

ซ้ําซ้อน
2.2 เพื่อให้เทศบาลตําบลหนองควาย มีการกําหนดตําแหน่ง การจัดอัตรากําลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียวใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) สามารถ
ตรวจสอบการกําหนดตําแหน่ง และการใช้ตําแหน่งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ ว่าถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตําบลหนองควายให้เหมาะสม
2.5 เพื่อให้เทศบาลตําบลหนองควาย สามารถวางแผนอัตรากําลัง จัดสรรงบประมาณและบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานเทศบาล เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอํานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้เป็นอย่างดี
2.6 เพื่อให้เทศบาลตําบลหนองควาย สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
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3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลหนองควาย ได้กําหนดขอบเขตและ
แนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนองควาย ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาของตําบลหนองควาย
3.2 กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อํ านาจหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบ ให้ ส ามารถแก้ ปั ญหาของจั งหวั ดเชี ย งใหม่ ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 กําหนดความต้องการอัตรากําลังในเทศบาล โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อ
กําหนดความจําเป็นและความต้องการในการใช้อัตรากําลังให้ตรงกับภารกิจและอํานาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
อย่างแท้จริง และต้องคํานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการกําหนด
ประเภทตําแหน่งพนักงานเทศบาล
3.4 กําหนดประเภทตําแหน่งตําแหน่งพนักงานจ้าง จํานวนตําแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจอํานาจ
หน้ าที่ ความรั บ ผิ ดชอบ ปริ มาณงานและคุ ณภาพของงานให้ เหมาะสมกั บโครงสร้ างส่ ว นราชการของ
เทศบาล
3.5 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
3.6 ให้พนักงานเทศบาลทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
สภาพปัญหาของพื้นที่ตําบลหนองควาย
(1) ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(1.1) การขยายเขตบริการไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง และไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ
(1.2) การสัญจรไปมาของราษฎรไม่สะดวกเนื่องจากถนนแคบ สะพานชํารุด ทรุดโทรม
(1.3) ไม่มีอาคารและสถานที่ในการดําเนินกิจกรรมในหมู่บ้าน
(1.4) หมู่บ้านขาดทางระบายน้ําสาธารณะ
(2) ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทํา
(2.1) ราษฎรบางส่วนไม่มีงานทํา
(2.2) ราษฎรบางหมู่บ้านขาดอาชีพเสริม
(2.3) ผลผลิตขายได้น้อยขาดคุณภาพ
(2.4) ขาดเงินทุนหมุนเวียน
(3) ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย
(3.1) ปัญหาน้ําเสียและมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
(3.2) ไม่มีระบบบําบัดน้ําเสีย
(3.3) ความไม่สะอาดและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน
(3.4) ปัญหาขยะที่ถูกทิ้งเรี่ยราดบริเวณข้างถนน
(4) ปัญหาน้ํากิน น้ําใช้ น้ําเพื่อการเกษตร
(4.1) ราษฎรบางส่วนขาดแคลนน้ําสะอาด เพื่อการบริโภค
(4.2) บางหมู่บ้านไม่มีแหล่งกักเก็บน้ําและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
(4.3) การประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตบริการไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
(๕) ปัญหาความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
(5.1) ขาดแหล่งให้ความรู้ ข่าวสาร ในหมู่บ้าน
(5.2) ขาดสถานที่ และอุปกรณ์การกีฬา
(5.3) ไม่มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
(5.4) การให้การศึกษานอกระบบยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง
(5.5) การสงเคราะห์ดูแลเด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ยังมีน้อย
(6) ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6.1) ไม่มีการจัดระบบการวางผังเมืองของตําบลก่อให้เกิดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม
(6.2) ชุมชนปล่อยน้ําเสียลงในแหล่งน้ําธรรมชาติ
(6.3) ประชาชนไม่ มี ส่ วนร่ วมและขาดจิ ตสํ านึ กในการอนุ รั กษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
(7) ปัญหาการบริหารและจัดการของเทศบาล
(7.1) เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาล ขาดการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน
(7.2) อุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงานไม่เพียงพอ
(7.3) ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่
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(8) ปัญหาอื่นๆ
(8.1) ขาดวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็นในการดําเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน
(8.2) แหล่งท่องเที่ยวมีสภาพเสื่อมโทรม และขาดการส่งเสริมการท่องเที่ยว
(8.3) ปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน
(8.4) ไม่มีสัญญาณจราจร และป้ายจราจร
(8.5) ไม่มีการวางผังเมือง (ตําบล)

ความต้องการของประชาชน
(1) ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(1.1) ขยายเขตพื้นที่บริหารและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
(1.2) ปรับปรุงก่อสร้างถนน สะพาน ลานจอดรถให้สัญจรได้สะดวก
(1.3) ปรับปรุงและก่อสร้างรางระบายน้ําสาธารณะ
(1.4) ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
(2) ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทํา
(2.1) จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ, การพัฒนาผีมือ
(2.2) ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและแบบพึ่งตนเอง
(2.3) ให้ความรู้เรื่องการตลาด การจัดการและการรวมกลุ่ม
(2.4) จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ร้านค้า
(3) ความต้องการด้านสาธารณสุขและการอนามัย
(3.1) จัดให้มีระบบกําจัดขยะ และสร้างจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะ
(3.2) ปรับปรุง ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย
(3.3) ปรับปรุง ส่งเสริมระบบสุขภาพอนามัยให้ทั่วถึง
(4) ความต้องการด้านน้ํากินน้ําใช้ น้ําเพื่อการเกษตร
(4.1) ขยายเขตบริการ การประปาภูมิภาคและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
(4.2) จัดหาแหล่งกักเก็บน้ําและอุปกรณ์ที่สามารถนําน้ํามาใช้ประโยชน์ได้
(4.3) ปรับปรุงขยายเขตพื้นที่บริการระบบประปาหมู่บ้าน
(5) ความต้องการด้านความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
(5.1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อและแหล่งให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ในหมู่บ้าน
(5.2) ส่งเสริมการศึกษานอกระบบให้ต่อเนื่อง ทั่วถึง
(5.3) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
(5.4) ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา ระดับหมู่บ้าน
(5.5) ให้การส่งเคราะห์ดูแลเด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสให้มากขึ้น
(6) ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6.1) ทําแนวกันไฟ
(6.2) ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านและที่สาธารณะ
(6.3) สํารวจพื้นที่ที่ถูกบุกรุก สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
(6.4) สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน
(6.5) จัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์น้ํา
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(7) ความต้องการด้านการบริหารและจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบล
(7.1) จัดฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
(7.2) จัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงานให้เพียงพอ
(7.3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เพียงพอ
(8) ความต้องการด้านอื่นๆ
(8.1) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน
(8.2) จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ป้ายชื่อหมู่บ้าน ป้ายชื่อซอย และปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว
(8.3) ให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เยาวชน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ตํารวจ ปปส. ฯ
(8.4) จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจร และป้ายจราจร
(8.5) จัดทําผังเมือง (ตําบล)
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5. ภารกิจ อํานาจหน้าที่ของเทศบาล
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50 (1))
(2) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51 (1))
(3) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51 (7))
(4) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51 (8))
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ มาตรา 16 (4))
(6) การสาธารณูปการ (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ มาตรา 16 (5))
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50
(7))
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50 (4))
(3) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ใหม่ในด้านการส่งเสริมอาชีพ(พรบ.เทศบาล
ฯ มาตรา 50 (6))
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ มาตรา 16 (10))
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (พ.ร.บ.กําหนดแผน
ฯ มาตรา 16 (2))
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (พ.ร.บ.
กําหนดแผนฯ มาตรา 16 (5))
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
มาตรา 16 (19))
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชน ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น การป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ มาตรา 16 (30))
(2) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50 (5))
(3) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (พ.ร.บ.กําหนด
แผนฯ มาตรา 16 (17))
(4) การผังเมือง (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ มาตรา 16 (25))
(5) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น ๆ (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ มาตรา16 (23))
(6) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
มาตรา 16 (3))
(7) การควบคุมอาคาร (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ มาตรา 16 (28))
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5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ มาตรา 17 (1))
(2) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51 (5))
(3) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ มาตรา 16 (6))
(4) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51 (3))
(5) เทศพาณิชย์ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51 (9))
(6) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเอง หรือ
ร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 17 (15))
(7) ส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ มาตรา 16 (86))
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิ จ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ มาตรา 16 (24))
(2) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ มาตรา 17 (11))
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ มาตรา 17 (12))
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50 (8))
(2) การจัดการศึกษา (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ มาตรา 16 (9))
(3) การส่งเสริมกีฬา (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ มาตรา 16 (14))
(4) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50 (6))
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่ งเสริมประชาธิ ปไตย ความเสมอภาค และสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน (พ.ร.บ.
กําหนดแผนฯ มาตรา 16 (15))
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ มาตรา
16 (16))
(3) สนับสนุนสภาตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (พรบ.
เทศบาลฯ มาตรา 45 (3))
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจําเป็นและสมควร (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ มาตรา 17 (9))
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(5) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ มาตรา 17 (3))
(6) การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ มาตรา 17 (16))
ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกําหนดให้อํานาจเทศบาลดําเนินการนั้น วิเคราะห์แล้วเห็นว่าจะ
สามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ของเทศบาลได้ เป็ น อย่ างดี และมี ประสิ ทธิ ภ าพ ตรงกั บความต้องการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารของเทศบาล
หมายเหตุ : - มาตรา 50, 51 หมายถึง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ.2552
- มาตรา 16, 17 และ 45 หมายถึง พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่เทศบาลจะดําเนินการ
จากการวิเคราะห์ภารกิจของเทศบาลตําบลหนองควายทั้ง ๗ ด้าน แล้วสามารถกําหนดภารกิจ
หลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการ ได้แก่
ภารกิจหลัก
๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
๑. การจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
๓. การส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการลงทุน
๔. การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. การจัดโครงการปรับปรุงและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

๑๑
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากําลัง 3 ปี
จากสภาพปัญหาของตําบลหนองควายดังกล่าว เทศบาลตําบลหนองควายมีภารกิจอํานาจหน้าที่ที่
จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนั้น จึงกําหนดโครงสร้างส่วนราชการ
ออกเป็น 4 ส่วนราชการ ได้แก่ สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ได้กําหนดกรอบอัตรากําลังข้าราชการจํานวนทั้งสิ้น 30 อัตรา (พนักงานเทศบาล ๒7
อัตรา พนักงานครูเทศบาล 3 อัตรา) ลูกจ้างประจํา จํานวน ๑ อัตรา พนั กงานจ้ างตามภารกิ จ
จํานวน 10 อัตรา (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 5 อัตรา ประเภทผู้มีทักษะ ๕ อัตรา) พนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 23 อั ตรา เพื่ อรองรั บ ภารกิ จ และปริ มาณงานที่ เพิ่มมากขึ้ นจากเดิมและมี ความต้ องการใช้
บุคลากรที่มีความชํานาญ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจของเทศบาลตําบล ดังนั้น จึงต้องมี
การกําหนดโครงสร้างและกําหนดกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอํานาจหน้าที่ เพื่อที่จะให้
สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

๑๒

8. โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ
8.1 โครงสร้างตามแผนอัตรากําลัง
จากการที่เทศบาลตําบลหนองควาย ได้กําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการดังกล่าว
ตามสภาพปัญหาที่ต้องมีการดําเนินการแก้ไข ประกอบกับการคาดการณ์เตรียมความพร้อมสําหรับรองรับ
ภารกิจในอนาคต ซึ่งจะมีการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการอื่นลงมาสู่เทศบาลตําบลหนองควายมากขึ้น
เทศบาลตําบลหนองควายจึงได้กําหนดโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ดังนี้
โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ
ตามแผนอัตรากําลังเดิม
1. สํานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานการเจ้าหน้าที่
1.4 งานกฎหมายและคดี
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
1.6 งานกิจการสภา
1.7 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
1.8 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กิจการกีฬา
1.9 งานสวัสดิการ พัฒนาชุมชน และ
สังคมสงเคราะห์
1.10 งานส่งเสริมอาชีพ การเกษตร
และพัฒนาสตรี
1.11 งานส่งเสริมการเกษตร
1.12 งานส่งเสริมปศุสัตว์
2. ส่วนการคลัง
2.1 งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.4 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
3. ส่วนโยธา
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุม
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
3.4 งานผังเมือง

โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ
ตามแผนอัตรากําลังที่ขอปรับปรุงใหม่
1. สํานักปลัดเทศบาล
1.1 งานธุรการ
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.4 งานวิชาการและแผนงาน
1.5 งานการศึกษา
1.6 งานสวัสดิการสังคม

2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน
3. กองช่าง
3.1 งานสาธารณูปโภค
3.2 งานวิศวกรรม
3.3 งานผังเมือง

หมายเหตุ

๑๓
โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ
ตามแผนอัตรากําลังเดิม
4. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
4.2 งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข
4.3 งานรักษาความสะอาด
4.4 งานป้องกันและควบคุมโรค

โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ
ตามแผนอัตรากําลังที่ขอปรับปรุงใหม่
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.1 งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
4.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
4.3 งานรักษาความสะอาด
4.4 งานส่งเสริมสุขภาพ

หมายเหตุ

๑๔
๘.๒ การวิเคราะห์การกําหนดตําแหน่ง
เทศบาลตําบลหนองควาย ได้วิเคราะห์ภารกิจหลักและภารกิจรอง ปริมาณงาน รวมทั้งโครงสร้าง
การกําหนดส่วนราชการ เพื่อประมาณการใช้อัตรากําลังของพนักงานเทศบาลในอนาคตในระยะเวลา 3 ปี
ต่อไปข้างหน้า ว่าจะมีการใช้อัตรากําลังพนักงานเทศบาลจํานวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและ
ปริมาณงาน และความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิ ภาพ ประสิทธิ ผลและประโยชน์ต่อเทศบาลเป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงกําหนดตําแหน่ ง
พนักงานเทศบาลในกรอบอัตรากําลัง 3 ปี ในแต่ละส่วนราชการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

กรอบอัตรากําลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2555 – 2557
ส่วนราชการ
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 7)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 7)
สํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป 6)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3-5/6ว
นิติกร 3-5/6ว
นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว
นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว
บุคลากร 3-5/6ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5/6ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 2-4/5
เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3/4
ครูผดู้ ูแลเด็ก
กองคลัง
หัวหน้ากองคลัง
(นักบริหารงานคลัง 6)
นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว
นักวิชาการคลัง 3-5/6ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5/6ว
เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5

กรอบอัตรา
กําลังเดิม

2555

2556

2557

2555

2556

2557

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

-

-

3

1
2

1
3

1
1
3

+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

-

-

-

กรอบอัตรากําลังใหม่

หมายเหตุ

เพิ่ม/ลด

ว่าง
ว่าง
ถ่ายโอน

๑๕
ส่วนราชการ
กองช่าง
หัวหน้ากองช่าง
(นักบริหารงานช่าง 6)
นายช่างโยธา 2-4/5
เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5
ช่างโยธา 1-3/4
ช่างไฟฟ้า 1-3/4
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5/6ว
พยาบาลวิชาชีพ 3-5/6ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ลูกจ้างประจํา)
รวม

หมายเหตุ

กรอบอัตรา
กําลังเดิม

2555

2556

2557

2555

2556

2557

1

1

1

1

-

-

-

2
1
-

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

+1
-

+1

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

+1
+1
-

-

-

26

29

30

31

+9

+2

+1

กรอบอัตรากําลังใหม่

เพิ่ม/ลด

ว่าง
ว่าง

ว่าง

๑๖

๑๗

๑๘

10. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล
แนวทางการพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลหนองควายได้จัดทําแผนการพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
การพัฒนาข้าราชการสายงานนักบริหาร
(1) สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน และการปฏิบัติ
ราชการอย่างน้อยปีละ 2 หลักสูตร
(2) สนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนา วิสัยทัศน์ในการกําหนด
นโยบายและการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
(4) สนับสนุนให้เข้ารับการปฏิบัติธรรมการฝึกจิต-สมาธิ ตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ
(5)
สนับสนุนให้ เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํามาปรับใช้กับการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างน้อยปีละ 1
หลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการสายงานผู้ปฏิบัติ
(1) สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในหน้าที่
ที่รับผิดชอบ และการปฏิบัติตนในการให้บริการประชาชนอย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร
(2) สนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาดูงานด้านการให้บริการประชาชน และการปฏิบัติราชการ เพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์และนํามาปรับใช้กับการให้บริการประชาชนอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
(4) สนับสนุนให้เข้ารับการปฏิบัติธรรมการฝึกจิต-สมาธิตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ
(5) สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํามาปรับใช้กับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อย่างน้อยปีละ
1 หลักสูตร
(6) สนับสนุนให้มีจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้เพียงพอกับปริมาณงาน และทันยุคทันสมัยอยู่เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
(7) จัดให้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
อํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
การพัฒนาลูกจ้าง
(1) จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน และการให้บริการ
ประชาชนอย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น

๑๙
(3)
สนับสนุนให้เข้ารั บการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํามาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยรวมอย่างน้อยปี
ละ 1 หลักสูตร
การพัฒนาพนักงานจ้าง
(1) จัดให้มีการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมด้านการปฏิบัติหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนและ
วิธีการทํางานของราชการรวมทั้งโครงสร้างองค์กร ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
(2) จัดให้มีการทดลองการปฏิบัติงาน ภายใต้การกํากับดูแลและสอนงานอย่างใกล้ชิดของบังคับ
บัญชา หรือผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร
(3) จัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็น
ระยะ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ มีการค้นคว้าศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ
ตนเองอย่างสม่ําเสมอ

๒๐

11. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตําบลหนองควาย ต้องรักษา
คุณธรรมและจริยธรรมตามที่เทศบาลตําบลหนองควายกําหนดไว้ เพื่อมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างที่ดี ดังนี้
1. พึงดํารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
6. ต้องรักษาวินัยตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
7. ต้องต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่
หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ทั้งนี้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตําบลหนองควายยังต้องปฏิบัติตาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองควาย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ อีกด้วย
………………………………………

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น

ระดับ จํานวน
ลําดับ

จํานวนที่มีอยู่ปัจจุบัน

ชื่อสายงาน
ตําแหน่ง ทั้งหมด

1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7) 7
2 รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7) 7
สํานักปลัดเทศบาล
3 หน.สํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 6) 6
4 จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
5 นิติกร
5
6 นักวิชาการศึกษา
6ว
7 นักพัฒนาชุมชน
6ว
8 บุคลากร
4
9 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5
10 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4
11 เจ้าพนักงานธุรการ (ว่าง)
2-4/5
12 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ว่าง) 1-3/4
พนักงานครูเทศบาล
13 ครูผู้ดูแลเด็ก
14 ครูผู้ดูแลเด็ก
15 ครูผู้ดูแลเด็ก
กองคลัง
16 หน.กองคลัง (นักบริหารงานคลัง 6) 6
17 นักวิชาการเงินและบัญชี
5
18 นักวิชาการคลัง
5

จํานวน
(คน)

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

อัตราตําแหน่งที่คาด
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า

อัตรากําลังคน
เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

เงินเดือน (1)

2555 2556 2557 2555 2556 2557
276,960
1
1
1 311,640
1
1
1 194,280
146,880
176,160
189,600
171,600
128,400
165,240
134,400
-

189,600
143,040
139,440

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2555
11,160
10,560

2556
11,160
11,880

2557
11,160
12,120

2555
288,120
322,200

2556
299,280
334,080

2557
310,440
346,200

9,000
7,320
7,320
9,000
7,320
4,800
216,120
4,920
7,320
-

9,120
7,320
7,320
9,120
9,240
6,120
7,200
18,240
174,900
-

8,760
7,200
7,320
9,240
9,000
6,000
7,320
6,000
6,420
143,820

203,280
154,200
183,480
198,600
178,920
133,200
216,120
139,320
7,320
-

212,400
161,520
190,800
207,720
188,160
139,320
223,980
157,560
182,220
-

221,160
168,720
198,120
216,960
197,160
145,320
231,840
163,560
188,640
143,820

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

-

-

-

9,000
6,120
6,120

9,120
7,320
7,320

9,240
7,320
7,440

-

-

-

ค่าใช้จ่ายรวม (3)

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)

198,600
149,160
145,560

207,720
156,480
152,880

216,960
163,800
160,320

ถ่ายโอน
ถ่ายโอน
ถ่ายโอน

ระดับ จํานวน
ลําดับ

จํานวนที่มีอยู่ปัจจุบัน

ชื่อสายงาน
ตําแหน่ง ทั้งหมด

จํานวน
(คน)

อัตราตําแหน่งที่คาด
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า

อัตรากําลังคน
เพิ่ม/ลด

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)

หมายเหตุ

เงินเดือน (1)

2555 2556 2557 2555 2556 2557
131,400
1
1
1 119,520
1
1
1 102,480
1
1
1 -

19 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
4
1
1
20 เจ้าพนักงานพัสดุ
4
1
1
21 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
3
1
1
กองช่าง
22 หน.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง 6) 6
1
1
194,280
1
1
23 นายช่างโยธา
5
1
1
157,920
1
1
24 นายช่างโยธา
5
1
1
143,040
1
1
25 เจ้าพนักงานธุรการ
5
1
1
143,040
1
1
26 ช่างโยธา (ว่าง)
1-3/4
1
1
1
27 ช่างไฟฟ้า (ว่าง)
1-3/4
1
1
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
28 หน.ส่วนสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข 6) 6
1
1
239,640
1
1
29 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (ว่าง) 3-5/6ว
1
1
1
30 พยาบาลวิชาชีพ
5
1
1
180,600
1
1
ลูกจ้างประจํา
31 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1
1
126,480
1
1
(4) รวมพนักงานเทศบาล
31
26 3,905,640 29 30
(5) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 20%
(6) ค่าจ้างพนักงานจ้าง + สวัสดิการ
33
28 3,666,816
(7) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น
64
54 7,572,456
(8) คิดร้อยละ 40 งบประมาณรายจ่ายประจําปี
หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555

ค่าใช้จ่ายรวม (3)

2555
6,120
4,920
4,680

2556
6,000
5,880
4,800

2557
6,000
5,760
4,680

2555
137,520
124,440
107,160

2556
143,520
130,320
111,960

2557
149,520
136,080
116,640

1
1
1
1
1
1

+1
-

+1

-

9,240
6,000
6,120
6,120
143,820
-

9,240
7,560
7,440
7,320
5,100
143,820

8,760
7,320
7,320
7,320
5,100
5,100

203,520
163,920
149,160
149,160
143,820
-

212,760
171,480
156,600
156,480
148,920
143,820

221,520
178,800
163,920
163,800
154,020
148,920

1
1
1

+1
+1

-

-

9,000
7,320
216,120

9,360
216,120
7,320

9,720
7,860
9,000

248,640
7,320
216,120

258,000
223,440
223,980

267,720
231,300
231,840

1
31

+9

+2

+1

4,560
740,100

5,160
730,500

5,040 131,040 136,200 141,240
347,340 4,299,900 5,031,600 5,378,340
859,980 1,006,320 1,075,668
3,666,816 3,666,816 4,001,184
8,826,696 9,704,736 10,455,192

26.99
32,700,000.00 บาท

24.26

21.96

ระดับ จํานวน
ลําดับ

จํานวนที่มีอยู่ปัจจุบัน

ชื่อสายงาน
ตําแหน่ง ทั้งหมด

จํานวน
(คน)

เงินเดือน (1)

อัตราตําแหน่งที่คาด
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า

อัตรากําลังคน
เพิ่ม/ลด

2555 2556 2557 2555 2556 2557
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556
40,000,000.00 บาท
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557
47,600,000.00 บาท

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)

ค่าใช้จ่ายรวม (3)
หมายเหตุ

2555

2556

2557

2555

2556

2557

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (เดิม)
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.หนองควาย
ปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต. 7)
หน่วยตรวจสอบภายใน
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต. 7)

สํานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป 6)

ส่วนการคลัง
(นักบริหารงานคลัง 6)

ส่วนโยธา
(นักบริหารงานช่าง 6)

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)

1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานนโยบายและแผน
3. งานการเจ้าหน้าที่
4. งานกฎหมายและคดี
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. งานกิจการสภา
7. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
8. งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กิจการกีฬา
9. งานสวัสดิการ พัฒนาชุมชนและ
สังคมสงเคราะห์
10. งานส่งเสริมอาชีพ การเกษตร
และพัฒนาสตรี
11. งานส่งเสริมการเกษตร
12. งานส่งเสริมปศุสัตว์

1. งานการเงิน
2. งานบัญชี
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

1. งานก่อสร้าง
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3. งานประสานสาธารณูปโภค
4. งานผังเมือง

1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
3. งานรักษาความสะอาด
4. งานควบคุมและป้องกันโรค

โครงสร้างส่วนราชการ อบต.หนองควาย
ปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต. 7)
หน่วยตรวจสอบภายใน
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต. 7)

สํานักงานปลัด อบต.

ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป 6)

หัวหน้าส่วนการคลัง
(นักบริหารงานคลัง 6)

หัวหน้าส่วนโยธา
(นักบริหารงานช่าง 6)

หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)

1. เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและ
แผน 5 (1)
2. นิติกร 5 (1)
3. นักวิชาการศึกษา 6ว (1)
4. นักพัฒนาชุมชน 6ว (1)
5. บุคลากร 4 (1)
6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 (1)
7. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 4 (1)
8. เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (1)
9. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3/4 (1)

1. นักวิชาการเงินและบัญชี 5 (1)
2. นักวิชาการคลัง 5 (1)
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4 (1)
4. เจ้าพนักงานพัสดุ 4 (1)
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3 (1)

1. นายช่างโยธา 4 (2)
2. เจ้าพนักงานธุรการ 4 (1)
3. ช่างโยธา 1-3/4 (1)
4. ช่างไฟฟ้า 1-3/4 (1)

1. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5/6ว (1)
2. พยาบาลวิชาชีพ 6ว (1)
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ลูกจ้างประจํา)
4. งานควบคุมและป้องกันโรค

โครงสร้างสํานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป 6) (1)

งานนโยบายและแผน

งานบริหารงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 (1)

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน 5 (1)

งานกิจการสภา

งานการเจ้าหน้าที่

- เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (1)
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3/4 (1)

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กิจการกีฬา

งานสวัสดิการ พัฒนาชุมชน และ
สังคมสงเคราะห์
งานส่งเสริมอาชีพ การเกษตร
และพัฒนาสตรี

- นักวิชาการศึกษา 6ว (1)
- ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) (3)

- นักพัฒนาชุมชน 6ว (1)

งานส่งเสริมการเกษตร

7

7ว

6
1

- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 4 (1)

- นิติกร 5 (1)

- บุคลากร 4 (1)

ระดับ
จํานวน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานกฎหมายและคดี

งานส่งเสริมปศุสตั ว์

6ว
2

5
3

4
2

3

2
1

1
1

ครูผู้ช่วย
3

โครงสร้างส่วนการคลัง
หัวหน้าส่วนการคลัง
(นักบริหารงานคลัง 6) (1)

งานบัญชี

งานการเงิน
- นักวิชาการคลัง 5 (1)

- นักวิชาการเงินและบัญชี 5 (1)

ระดับ
จํานวน

7

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

7ว

6
1

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4 (1)
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3 (1)

6ว

5
2

4
2

3
1

2

1

- เจ้าพนักงานพัสดุ 4 (1)

โครงสร้างส่วนโยธา
หัวหน้าส่วนโยธา
(นักบริหารงานช่าง 6) (1)

งานก่อสร้าง
- นายช่างโยธา 5 (1)

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- นายช่างโยธา 5 (1)
- ช่างโยธา 1-3/4 (1)

ระดับ
จํานวน

7

งานผังเมือง

งานประสานสาธารณูปโภค
- เจ้าพนักงานธุรการ 5 (1)
- ช่างไฟฟ้า 1-3/4 (1)

7ว

6
1

6ว

5
3

4

3

2

1

โครงสร้างส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6) (1)

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5/6ว(1)
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างประจํา) (1)

ระดับ
จํานวน

7

7ว

6
1

6ว
1

งานควบคุมและป้องกันโรค

งานรักษาความสะอาด

5

- พยาบาลวิชาชีพ 6ว (1)

4

3
1

2

1

ลูกจ้างประจํา
1

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (ใหม่)
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลหนองควาย
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 7)
หน่วยตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 7)

สํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป 6)
1. งานธุรการ
2. งานการเจ้าหน้าที่
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. งานวิชาการและแผนงาน
5. งานการศึกษา
6. งานสวัสดิการสังคม

กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง 6)
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง 6)
1. งานสาธารณูปโภค
2. งานวิศวกรรม
3. งานผังเมือง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)
1. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
3. งานรักษาความสะอาด
4. งานส่งเสริมสุขภาพ

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตําบลหนองควาย
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 7)
หน่วยตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 7)

สํานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป 6)

หัวหน้ากองคลัง
(นักบริหารงานคลัง 6)

หัวหน้ากองช่าง
(นักบริหารงานช่าง 6)

หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)

1. เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและ
แผน 5 (1)
2. นิติกร 5 (1)
3. นักวิชาการศึกษา 6ว (1)
4. นักพัฒนาชุมชน 6ว (1)
5. บุคลากร 4 (1)
6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 (1)
7. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 4 (1)
8. เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (1)
9. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3/4 (1)

1. นักวิชาการเงินและบัญชี 5 (1)
2. นักวิชาการคลัง 5 (1)
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4 (1)
4. เจ้าพนักงานพัสดุ 4 (1)
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3 (1)

1. นายช่างโยธา 4 (2)
2. เจ้าพนักงานธุรการ 4 (1)
3. ช่างโยธา 1-3/4 (1)
4. ช่างไฟฟ้า 1-3/4 (1)

1. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5/6ว (1)
2. พยาบาลวิชาชีพ 6ว (1)
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ลูกจ้างประจํา)
4. งานควบคุมและป้องกันโรค

โครงสร้างสํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป 6) (1)

งานการเจ้าหน้าที่

งานธุรการ
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 (1)
- เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (1)
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3/4 (1)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- บุคลากร 4 (1)

- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 4 (1)

งานการศึกษา

ระดับ
จํานวน

7

7ว

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน 5 (1)
- นิติกร 5 (1)

งานสวัสดิการสังคม

- นักวิชาการศึกษา 6ว (1)
- ครูผู้ดูแลเด็ก (3)

6
1

- นักพัฒนาชุมชน 6ว (1)

6ว
2

5
3

4
2

3

2
1

1
1

งานวิชาการและแผนงาน

ครูผู้ช่วย
3

โครงสร้างกองคลัง
หัวหน้ากองคลัง
(นักบริหารงานคลัง 6) (1)

งานการเงินและบัญชี
- นักวิชาการคลัง 5 (1)
- นักวิชาการเงินและบัญชี 5 (1)

ระดับ
จํานวน

งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

- เจ้าพนักงานพัสดุ 4 (1)

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4 (1)
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3 (1)

7

7ว

6
1

6ว

5
2

4
2

3
1

2

1

โครงสร้างกองช่าง
หัวหน้ากองช่าง
(นักบริหารงานช่าง 6) (1)

งานสาธารณูปโภค
- ช่างไฟฟ้า 1-3/4 (1)
- เจ้าพนักงานธุรการ 5 (1)

ระดับ
จํานวน

งานผังเมือง

งานวิศวกรรม
- นายช่างโยธา 5 (2)
- ช่างโยธา 1-3/4 (1)

7

7ว

6
1

6ว

5
3

4

3

2

1

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6) (1)

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

- นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5/6ว(1)
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างประจํา) (1)

- พยาบาลวิชาชีพ 6ว (1)

ระดับ
จํานวน

7

7ว

6
1

งานส่งเสริมสุขภาพ

งานรักษาความสะอาด

6ว
1

5

4

3
1

2

1

ลูกจ้างประจํา
1

บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตําแหน่งและการกําหนดเลขที่ตําแหน่งในส่วนราชการ
เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม

คุณวุฒิ
ปริญญาโท

เลขที่ตําแหน่ง
00-0101-001

2

นายสิทธิชัย ศิริประเสริฐวิทย์ ปริญญาโท

00-0101-002

3

นายประสิทธิ์ สุทธะนะ

ปริญญาโท

01-0102-001

4

น.ส.นันท์นภัส ใจสม

ปริญญาโท

01-0201-001

5
6
7
8
9
10

นายเกรียงไกร จอมแปง
น.ส.อารีรัตน์ สายวงค์อินทร์
น.ส.อารีย์พันธ์ จีรัง
น.ส.สุนิภา สิทธิ
นายดุลยณัฐ จินดามณี
นายสุพรรณ อัดแอ

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปวส.

01-0202-001
01-0805-001
01-0704-001
01-0208-001
01-0209-001
01-0222-001

(ว่าง)
(ว่าง)
พนักงานครู อบต.
13 นางณัฏฐนิตย์ คําแสน
ปริญญาตรี
14 นางนิตยา สุทธะ
ปริญญาตรี
15 นางสาวเนตรลดา ตาอินต๊ะ ปริญญาตรี

01-0212-001
01-0206-001

11
12

50-2-0216
50-2-0427
50-2-0323

กรอบอัตรากําลังเดิม
ตําแหน่ง
ปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.7)
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต. 7)
สํานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสํานักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป 6)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน
นิติกร
นักวิชาการศึกษา
นักพัฒนาชุมชน
บุคลากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก

ระดับ
7

เลขที่ตําแหน่ง
00-0101-001

7

00-0101-002

6

01-0102-001

5

01-0201-001

5
6ว
6ว
4
5
4

01-0202-001
01-0805-001
01-0704-001
01-0208-001
01-0209-001
01-0222-001

2-4/5
1-3/4

01-0212-001
01-0206-001

-

50-2-0216
50-2-0427
50-2-0323

กรอบอัตรากําลังใหม่
ตําแหน่ง
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 7)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 7)
สํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป 6)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน
นิติกร
นักวิชาการศึกษา
นักพัฒนาชุมชน
บุคลากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
พนักงานครูเทศบาล
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก

ระดับ
7

เงินเดือน หมายเหตุ
23,080

7

25,970

6

16,190

5

12,240

5
6ว
6ว
4
5
4

14,680
15,800
14,300
10,700
13,770
11,200

2-4/5
1-3/4

ว่าง
ว่าง

-

13,160 ถ่ายโอน
12,840 ถ่ายโอน
12,240 ถ่ายโอน

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ
เลขที่ตําแหน่ง

16 นางมาลี จิรวิทยาคุณ

ปริญญาตรี

04-0103-001

17
18
19
20
21

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปวส.
ปริญญาตรี

04-0307-001
04-0304-001
04-0310-001
04-0313-001
04-0309-001

22 นายสุพร ธรรมะ

ปริญญาโท

05-0104-001

23 นายอภิรักษ์ ขัดชุ่มแสง
24 นายสมชาย คําภิละ
25 น.ส.พิมพ์ผกา ศรีเมือง
26
(ว่าง)
27
(ว่าง)

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปวส.

05-0503-001
05-0503-002
05-0212-002
05-0502-001
05-0523-001

28 นายฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส

ปริญญาตรี

06-0105-001

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

06-0409-001
06-0413-001
-

น.ส.แจ่มจิตร์ จันทรมงคล
น.ส.กชพรรณ พุทธโยธา
น.ส.ณัฐธิพร กันทะ
น.ส.พรลภัส พนาบุญเจริญ
นางสาวเอมมิกา อินณกันต์

29
(ว่าง)
30 นางสาวนภัส เชื้อสะอาด
31 นางนารีรัตน์ โกษาสุวรรณ

กรอบอัตรากําลังเดิม
ตําแหน่ง
ส่วนการคลัง
หัวหน้าส่วนการคลัง
(นักบริหารงานคลัง 6)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ส่วนโยธา
หัวหน้าส่วนโยธา
(นักบริหารงานช่าง 6)
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
ช่างโยธา
ช่างไฟฟ้า
ส่วนสาธารณสุขฯ
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ลูกจ้างประจํา)

ระดับ

เลขที่ตําแหน่ง

6

04-0103-001

5
5
4
4
3

04-0307-001
04-0304-001
04-0310-001
04-0313-001
04-0309-001

6

05-0104-001

5
5
5
1-3/4
1-3/4

05-0503-001
05-0503-002
05-0212-002
05-0502-001
05-0523-001

6

06-0105-001

3-5/6ว 06-0409-001
6ว
06-0413-001
-

กรอบอัตรากําลังใหม่
ตําแหน่ง
กองคลัง
หัวหน้ากองคลัง
(นักบริหารงานคลัง 6)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กองช่าง
หัวหน้ากองช่าง
(นักบริหารงานช่าง 6)
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
ช่างโยธา
ช่างไฟฟ้า
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ลูกจ้างประจํา)

ระดับ

เงินเดือน หมายเหตุ

6

15,800

5
5
4
4
3

11,920
11,620
10,950
9,960
8,540

6

16,190

5
13,160
5
11,920
5
11,920
1-3/4
ว่าง
1-3/4
ว่าง
6

19,970

3-5/6ว ว่าง
6ว 15,050
10,760

