ประกาศเทศบาลตําบลโคกม่วง
เรื่อง ปรับปรุงกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559)
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
----------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง
( ก.ท.จ. พัทลุง) ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ตามหนังสือจังหวัดพัทลุง
ที่ พท 0023.2/ว 3637 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 จึงประกาศปรับปรุงกรอบอัตรากําลังพนักงาน
จ้าง 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559) ปรับปรุงครั้งที่ 1
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

1
ประกาศ

ตุลาคม ๒๕56 เป็นต้นไป
ณ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2556

(นายวิศิษฐ ชูสง)
นายกเทศมนตรีตําบลโคกม่วง

กรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559
เทศบาลตําบลโคกม่วง
………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว กําหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของ
ลูกจ้าง ให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัวมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้
กําหนดให้คณะกรรมการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นนํ ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมากําหนดเป็ น
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างพร้อมทั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
๑.๒ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง ในการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๔๗ เมื่อวันที่
25 มิ ถุน ายน ๒๕๔๗ ได้มีมติ เห็ นชอบกํา หนดเป็น ประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ ยวกับ พนั กงานจ้า ง
โดยให้มีผลบังคับ ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
๑.๓ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่ น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยมีการกําหนดประเภทตําแหน่งของพนักงานจ้างและ
กําหนดแนวทางในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการกําหนดประเภทตําแหน่ง ชื่อตําแหน่ง ของพนักงานจ้างใน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยให้ เ สนอคณะกรรมการข้ า ราชการหรื อ พนั กงานส่ ว นท้ องถิ่ น (ก.จั ง หวั ด )
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล หรือ อบต.) แต่งตั้ง
คณะทํางานจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ซึ่งจะต้องวิเคราะห์อํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล หรือ อบต.) วิเคราะห์ความต้องการกําลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
กําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ในการกําหนดประเภทตําแหน่งพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ตามกรอบอั ต รากํ า ลั ง พนั กงานจ้ า ง ๔ ปี โดยการพิ จ ารณากํ า หนดประเภทตํ า แหน่ ง
พนั ก งานจ้ า ง และลั ก ษณะงานจะต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง แผนอั ต รากํ า ลั ง ๓ ปี ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย
๑.๔ จากเหตุการณ์และเหตุผลดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.)
จึงได้จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง ๔ ปี สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เทศบาลตําบลโคกม่วง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้าง
พนักงานจ้างที่เหมาะสมไม่ซ้ําซ้อนอันเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล
2.2 เพื่อให้เทศบาลตําบลโคกม่วง มีการกําหนดตําแหน่งประเภทตําแหน่งพนักงานจ้างให้
สอดคล้ อ งกั บ โครงสร้ า งของเทศบาลและให้ เ หมาะสมกั บ อํ า นาจหน้ า ที่ ข องเทศบาล ตามพระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการกําหนดประเภท
ตําแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตําแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช้กรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง โดย
จะต้องคํานึงถึงการใช้แผนอัตรากําลัง 3 ปี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลโคกม่วงให้เหมาะสม
2.5 เพื่ อให้ เทศบาลตํ าบลโคกม่วง สามารถวางแผนการใช้อัตรากํา ลัง ของบุ คลากรใน
เทศบาลการจั ดสรรงบประมาณ การสรรหาและเลื อกสรรพนักงานจ้า งในการทํา สั ญญาจ้า งพนั กงานจ้ า ง
เพื่อให้ การบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ ต่อประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิ จตามอํานาจหน้า ที่
มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่
ไม่จําเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.6 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกําหนดตําแหน่งพนักงานจ้างที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาลที่มีความจําเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาลและมติ
คณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของเทศบาล
2.7 เพื่ อให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดํา เนิน การวางแผนการใช้ อัต รากํ าลั งบุ คลากรให้
เหมาะสมการพั ฒนาบุ คลากรได้ อย่ างต่ อเนื่องและมี ประสิ ทธิ ภาพสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ ายด้า นการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง
คณะกรรมการจัดทํากรอบอัตรากําลังของเทศบาลตําบลโคกม่วง ซึ่งมีนายกเทศมนตรีตําบล
โคกม่วงเป็นประธาน เห็นสมควรให้จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม
ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ อํ า นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลตํ า บลโคกม่ ว งตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และสภาพ
ปัญหาของตําบลโคกม่วง
3.2 กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของตําบลโคกม่วง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 กําหนดตําแหน่งในสายงานต่าง ๆ จํานวนตําแหน่ง และระดับตําแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่าง ๆ
3.4 จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้อง
ไม่เกิน ร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
3.5 ให้พนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาน
เพื่อให้การวางกรอบอัตรากําลัง 4 ปี ของเทศบาลตํ าบลโคกม่วง มีความครบถ้วนสมบูร ณ์
เทศบาลตําบลโคกม่วงสามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลโคกม่วง
วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ของเทศบาล ว่ามีปัญหาอะไร และความจําเป็นพื้นฐานและความต้องการ
ประชาชนในเขตพื้นที่ ที่สําคัญ ดังนี้
สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้าน ๆ ดังนี้
๑. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การมีไฟฟ้า (ไฟฟ้าตกค้างและไฟฟ้าสาธารณะให้แสงสว่างในหมู่บ้าน)
การคมนาคม (ความสะดวกในการเดินทางไปอําเภอและระหว่างหมู่บ้าน)
สิทธิในที่ดินทํากิน (ลักษณะการถือครองที่ดิน)
ขาดแคลนน้ํากิน น้ําใช้ (ไม่มีระบบประปาที่ได้มาตรฐานไว้บริการประชาชน)
น้ําท่วม (น้ําระบายได้ไม่ทัน เพราะถนนส่วนใหญ่ไม่มีคูระบายน้ําส่งผลให้ไร่นาของราษฎรได้รับ
ความเสียหาย)

๒. ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้ การมีงานทํา
๑. การประกอบอาชีพและการมีงานทํา
๒. อัตราค่าจ้าง
๓. ผลผลิตจากการเกษตร (เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต)
๔. การประกอบอาชีพอื่น ๆ (อาชีพเสริม)
๕. การอพยพหางานทํา
๖. การรวมตัวของเกษตรกร (อํานาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือการรับบริการ)
๗. การใช้แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร (การรับบริการจากแหล่งสินเชื่อที่เป็นธรรม)
๘. การทําการเกษตรฤดูแล้ง
๙. การจัดเก็บข้อมูล
๓. ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย
๑. การบริการสาธารณสุขในหมู่บ้าน (ความสามารถของรัฐในการให้บริการ)
๒. การได้รับการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล
๓. สุขลักษณะในบ้าน (ความสะอาดและการสุขาภิบาล)
๔. สุขภาพและอนามัยของบุคคล
๕. น้ําหนักเด็กแรกเกิด (เกินกว่า 2,500 กรัม)
๖. การขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี
๗. การวางแผนครอบครัว

4. ปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
๑. ขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อทําการเกษตร
๒. แหล่งน้ํามีสภาพตื้นเขินไม่สามารถทําประโยชน์ได้
5. ปัญหาความรู้ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
๑. ระดับการศึกษาของประชาชน
๒. อัตราการศึกษาต่อของประชาชน
๓. การให้ความรู้ของรัฐ
๔. ประชาชนขาดศีลธรรม และห่างไกลวัด
๕. สถานที่ให้ความรู้สําหรับหมู่บ้าน (โรงเรียน)
๖. สถานที่ให้บริการด้านข่าวสารข้อมูล (ห้องสมุด,หอกระจายข่าว,ที่อ่านหนังสือพิมพ์)
๗. ขาดการสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ปัญหาน้ําเสียจากโรงงาน
๒. ปัญหาขยะมูลฝอย
๓. ปัญหาการใช้สารเคมีเพื่อทําการเกษตรกรรม
๔. ปัญหาการสูญพันธุ์ของปลา และสัตว์น้ําของท้องถิ่น
7. ปัญหาการบริหาร และการจัดการของเทศบาลตําบล
๑. ขาดความรู้ และประสบการณ์ในการทํางาน
๒. การติดต่อสื่อสาร
๓. วัสดุสํานักงานไม่เพียงพอ
๔. ความกระตือรือร้นที่จะศึกษากฎระเบียบของสมาชิก
8. ปัญหาอื่น ๆ
๑. ปัญหายาเสพติด
๒. ปัญหาความปลอดภัยในทรัพย์สินของราษฎร
ความต้องการของประชาชน
๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. เอกสารสิทธิ์
๒. การคมนาคม
๓. การประกอบธุรกิจในหมู่บ้าน
๔. สิทธิในการทํากิน
๕. ไฟฟ้าส่องสว่างในเขตชุมชน และขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน
๖. โทรศัพท์
๒. ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทํา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แหล่งสินเชื่อเพื่อการผลิต
อาชีพเสริม
ความรู้ด้านวิชาการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
จัดตั้งตลาดเพื่อการเกษตร
ส่งเสริมการพัฒนาแรงงานในตําบล

๓. ความต้องการด้านสาธารณสุขและการอนามัย
๑. การบริการสาธารณสุขในหมู่บ้าน
๒. การได้รับการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล
๓. การได้รับการคุ้มครองด้านการอุปโภค บริโภค
๔. การส่งเสริมการออกกําลังกาย
๔. ความต้องการแหล่งน้ํากินน้ําใช้
๑. ต้องการให้มีน้ําใช้ในการเกษตรกรรม
๒. มีประปาที่สะอาดใช้ดื่ม
๓. ขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
๕. ความต้องการด้านความรู้ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
๑. การส่งเสริมความรู้ด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสมจากรัฐ
๒. จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และกีฬาภายในตําบลให้มากขึ้น
๓. สถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
๔. ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕. ต้องการส่งบุตรให้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
๖. ต้องการสื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัย
๖. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
๑. ส่งเสริมให้มีการปลูกป่า
๒. ให้ความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพของดิน และสนับสนุนแนะนําการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพ
ดินในพื้นที่นั้น
๓. ให้โรงงานก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสีย
๔. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ํา และห้ามจับปลาในฤดูวางไข่
๗. ความต้องการพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการของเทศบาลตําบล
๑. การฝึกอบรมพนักงานเทศบาล และสมาชิกเทศบาลตําบล
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร รถ
๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สํานักงานให้มีเพียงพอ และเหมาะสม เช่น คอมพิวเตอร์
๔. ให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๘. ความต้องการด้านอื่น ๆ
๑. ฝึกอบรมเยาวชนให้มีกิจกรรมทํา เช่น ส่งเสริมการกีฬา
๒. เตาเผาขยะ

5. ภารกิจ อํานาจหน้าที่ของเทศบาล
การพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตําบลโคกม่วง นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทําส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบล
โคกม่ วง ให้ มีส่ว นร่วมในการพัฒ นาท้ องถิ่น ในทุกด้ าน การพั ฒนาเทศบาลตํ าบลโคกม่ วงจะสมบู รณ์ได้
จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนว
ทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง เทศบาลตําบลโคกม่วงยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่ม
ทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และ
พัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วน
ด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียง
โดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อํา นาจหน้า ที่ของเทศบาลตํา บล ตามพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าเทศบาล
มีอํานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร
โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT เทศบาลตําบล
โคกม่ วง
กํ าหนดวิธีการดํา เนินการตามภารกิจสอดคล้ องกับ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกําหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวถูกกําหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙6 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา (มาตรา
๖๗ (๒) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕0(๒) มาตรา ๕๑(๘) พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔9๖)
(๒) การสาธารณู ป โภคและการก่ อสร้ า งอื่ น ๆ (มาตรา ๑๖ (๔) พระราชบั ญ ญั ติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒)
(๓) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
(๔) การควบคุมอาคาร (มาตรา
-7- ๑๖ (๒๘) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
(๕) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา (มาตรา ๕๑(๑) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖)
(๖) ให้ มี แ ละบํ า รุ ง การไฟฟ้ า หรื อ แสงสว่ า งโดยวิ ธี อื่ น (มาตรา ๕๑ (๗)
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖)

๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ / มาตรา ๕0 (๖)
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
(๒) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ / มาตรา ๕0 (๖)
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖)
(๓) การสาธารณสุข การอนามัย ครอบครั ว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖
(๑๙) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
(๔) ป้องกั น และระงั บโรคติ ด ต่อ (มาตรา ๕0 (๔) พระราชบั ญ ญัติ เ ทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖)
(๕) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์ รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา ๕๑ (๖)
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖)
(๖) ส่งเสริ มการพั ฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สู งอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๕0 (๗)
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖)
(๗) การสั ง คมสงเคราะห์ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑0) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
(๘) การจั ด ให้ มี แ ละบํ า รุ ง รั ก ษาสถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓)
พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การรั กษาความสงบเรี ย บร้ อยของประชาชน การส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น การ
ป้ อ งกั น และรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น (มาตรา ๕0 (๑)
พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ / มาตรา ๑๖ (๓0) พระราชบั ญ ญั ติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒)
(2) การรั กษาความปลอดภั ย ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย และการอนามั ย โรง
มหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๒๓) พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้ นตอนการกระจายอํ า นาจให้แ ก่ องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๒)
(3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๖ (๒๙) พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้ นตอนการกระจายอํ า นาจให้แ ก่ องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๒)
(4) ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา ๕0 (๕) พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖)

๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร (มาตรา ๕๑ (๕) พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖)
(2) การจัดให้มีและควบคุมตลาด (มาตรา ๕๐ (๓) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖)/ มาตรา ๑๖ (๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
(3) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖) พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒)
(4) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗) พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้ นตอนการกระจายอํ า นาจให้แ ก่ องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๒ / มาตรา ๕๑ (๙) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖)
(5) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา ๑๖ (๘) พระราชบั ญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ก า ร จั ด ก า ร ก า ร บํ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ป่ า ไ ม้ ที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๖ (๒๔) พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้ นตอนการกระจายอํ า นาจให้แ ก่ องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๒)
(2) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินเท้า และที่สาธารณะ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้ง การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย (มาตรา
๕๐(๓) พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ / มาตรา ๑๖ (๑๗) (๑๘)
พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
(3) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา ๑๖ (๒๗) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
(4) การควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา ๑๖ (๒๐) พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้ นตอนการกระจายอํ า นาจให้แ ก่ องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๒)
๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(มาตรา ๕๐ (๘) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔9๖ / มาตรา ๑๖ (๑๑)
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕)

(3) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙)
(4) การส่งเสริมกีฬา มาตรา ๑๖(๑๔)
(5) การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น มาตรา 16(11)
๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑) พระราชบั ญ ญั ติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒)
(2) การส่ ง เสริ มประชาธิ ป ไตย ความเสมอภาค และสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชน
(มาตรา ๑๖ (๑๕) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒)
(3) ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของราษฎร ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (มาตรา ๑๖ (๑๖)
พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกําหนดให้อํานาจเทศบาล สามารถจะแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลตําบลโคกม่วง ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความต้องการของประชาชน
ในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดําเนินการของเทศบาลตําบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
ผู้บริหารของเทศบาลเป็นสําคัญ
๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ เทศบาลตําบลโคกม่วง จะดําเนินการ
เทศบาลตําบลโคกม่วง วิเคราะห์แล้วเห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องดําเนินการ
ได้แก่
ภารกิจหลัก
1. รักษาความสงบเรียบร้อยและประชาชน
2. การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา
3. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
4. การพัฒนา และส่งเสริมอาชีพ
5. การจัดการศึกษา
6. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
8. การควบคุมอาคาร
9. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10. การบริหารงานทั่วไป
11. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
12. การส่งเสริมการกีฬา
13. การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
14. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

15. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
16. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ภารกิจรอง
1. ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5. บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7. ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา
9. การส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
7. สรุปปัญหา และแนวทางในบริหารงานบุคคลของ เทศบาลตําบลโคกม่วง
เทศบาลตําบลโคกม่วง เป็นเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ ได้แก่
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองการศึกษา
ทั้งนี้ได้กําหนดกรอบอัตรากําลังข้าราชการ จํานวนทั้งสิ้น 38 อัตรา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 23 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไปจํานวน 15 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาลตําบลโคกม่วง
มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม จึงมีความจําเป็นต้องขอกําหนดตําแหน่งพนักงานจ้างขึ้นใหม่
เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและแก้ไขปัญหาการบริหารราชการภายในส่วนราชการของเทศบาลตําบลโคก
ม่วงต่อไป
8. โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ
8.1 โครงสร้าง
จากสภาพปัญ หาของเทศบาลตําบลโคกม่วงซึ่งมีภ ารกิจอํานาจหน้าที่ที่จะต้ อดําเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ใน พ.ร.บ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตาม
พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 โดยมีการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
(1) สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล
และราชการที่ มิไ ด้ กํา หนดเป็ น หน้ า ที่ ข องกองหรื อ ส่ ว นราชการใดในเทศบาล
โดยเฉพาะรวมทั้งกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล
ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล
(2) กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวงานการจ่าย การรับ การนําส่งเงิน การ
เก็ บ รั ก ษาเงิ น และเอกสารทางการเงิ น การตรวจสอบใบสํ า คั ญ ฎี ก า งาน
เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอื่น ๆ งาน
จัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทําบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย

งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(3) กองช่าง มี หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบจัดทําข้อมูลทาง
วิศวกรรม การจั ด เก็ บและทดสอบคุ ณ ภาพวั ส ดุ งานออกแบบและเขี ย นแบบ
การตรวจสอบ การก่ อสร้ า ง งานควบคุ มอาคารตามระเบี ย บกฎหมาย งาน
แผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบํารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บํารุ ง งานแผนงานด้ านวิศวกรรมเครื่องจั กรกล การรวบรวมประวัติ ติด ตาม
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล ควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะงานเกี่ ย วกั บ แผนงาน ควบคุ ม เก็ บ รั ก ษา การเบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ํ ามั นเชื้อเพลิ ง และงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องและที่ได้รั บ
มอบหมาย
(4) กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนา
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เช่ น การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย อนุ บ าลศึ ก ษา
ประถมศึ กษา มั ธยมศึกษา และอาชีว ะศึกษา โดยให้ มีง านธุ รการ งานการ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการ
นั กเรี ย น งานการศึ กษาปฐมวั ย งานขยายโอกาสทางการศึ กษา งานฝึ กและ
ส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการ
ศาสนา ส่ ง เสริ มประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม งานกี ฬ าและนั น ทนาการ งาน
กิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังเดิม
(พ.ศ. 2552-2554)

1. สํานักปลัดเทศบาล
1.1 งานธุรการ
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน
1.4 งานแผนงานและงบประมาณ
1.5 งานบริการและเผยแพร่วชิ าการ
1.6 งานนิติการ
1.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.8 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.9 งานสวัสดิการสังคม
1.10 งานส่งเสริมการเกษตร

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่
(พ.ศ.2555 – 2557)
1. สํานักปลัดเทศบาล
1.1 ฝ่ายอํานวยการ
1.1.1 งานธุรการ
1.1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.1.3 งานแผนงานและงบประมาณ
1.1.4 งานสวัสดิการสังคม
1.1.5 งานส่งเสริมการเกษตร
1.1.6 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
1.1.7 งานนิติการ
1.2 ฝ่ายปกครอง
1.2.1 งานทะเบียนราษฎรและบัตร ประจําตัว
ประชาชน
1.2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2.3 งานรักษาความสงบเรียบร้อย
1.2.4 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2. กองคลัง
2.1 งานธุรการ
2.2 งานการเงินและบัญชี
2.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
2.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ
2.5 งานพัสดุและทรัพย์สิน

2. กองคลัง
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
2.1.1 งานธุรการ
2.1.2 งานการเงินและบัญชี
2.1.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้
2.2.1 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
2.2.2 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

3. กองช่าง
3.1 งานธุรการ
3.2 งานวิศวกรรม
3.3 งานสถาปัตยกรรม
3.4 งานผังเมืองและควบคุมอาคาร
3.5 งานสาธารณูปโภค
3.6 งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

3. กองช่าง
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3.1.1 งานวิศวกรรม
3.1.2 งานสถาปัตยกรรม
3.1.3 งานผังเมืองและควบคุมอาคาร
3.2 ฝ่ายการโยธา
3.2.1 งานธุรการ
3.2.2 งานสาธารณูปโภค
3.2.3 งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

หมายเหตุ

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังเดิม
(พ.ศ. 2552-2554)

4. กองการศึกษา
4.1 งานธุรการ
4.2 งานโรงเรียนและกิจการนักเรียน
4.3 งานกีฬาและนันทนาการ
4.4 งานส่งเสริมประเพณี ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม
4.5 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
4.6 งานการศึกษาปฐมวัย

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่
(พ.ศ.2555 – 2557)
4. กองการศึกษา
4.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา
4.1.1 งานโรงเรียนงานกิจการนักเรียน
4.1.2 งานธุรการ
4.1.3 งานการศึกษาปฐมวัย
4.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.2.1 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
4.2.2 งานกีฬาและนันทนาการ
4.2.3 งานส่งเสริมประเพณี ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม

หมายเหตุ

8.2 การวิเคราะห์กําหนดตําแหน่ง
เทศบาลตําบลโคกม่วง ได้วิเคราะห์ภารกิจหลักและภารกิจรอง ปริมาณงาน รวมทั้งโครงสร้าง
การกําหนดส่วนราชการเพื่อประมาณการใช้อัตรากําลังของพนักงานจ้างในอนาคต ในระยะเวลา 4 ปี ต่อไป
ข้างหน้า ว่าจะมีการใช้อัตรากําลังพนักงานจ้างจํานวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และ
ความคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายของเทศบาล ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
ประโยชน์ต่อเทศบาล เป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงกําหนดตําแหน่งพนักงานจ้างในกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง
4 ปี ในแต่ละส่วนราชการ ดังนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิ
1.1 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
1.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จํานวน 1 อัตรา
1.3 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
จํานวน 1 อัตรา
1.4 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ
1.5 พนักงานวิทยุ
จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
1.6 พนักงานขับรถยนต์
จํานวน 3 อัตรา
1.7 คนงาน
จํานวน 5 อัตรา
1.8 ภารโรง
จํานวน 1 อัตรา
1.9 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จํานวน 1 อัตรา
2. กองคลัง
พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิ
2.1 ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
จํานวน 1 อัตรา
2.2 ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
จํานวน 1 อัตรา
2.3 ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
2.4 คนงาน
จํานวน 1 อัตรา
3. กองช่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิ
3.1 ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การประปา
จํานวน 1 อัตรา
3.2 ผูช้ ่วยช่างไฟฟ้า
จํานวน 3 อัตรา
3.3 ผูช้ ่วยช่างเขียนแบบ
จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ
3.4 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
3.5 คนงาน
จํานวน 7 อัตรา

4. กองการศึกษา
พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิ
4.1 ผูช้ ่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ
4.2 ผูช้ ่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
4.3 คนงาน
5.4 คนครัว

จํานวน 6 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา

กรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี ระหว่างปี 2556 – 2559
ลําดับ
ที่

1
2

ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม

กองช่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มีทักษะ
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง
รวม
รวมทั้งสิ้น

( 1)
อัตราตําแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ข้างหน้า

+เพิ่ม/- ลด
หมาย
เหตุ

2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559

1

1

-

-

-

-

-1

-

-

-

2

1

1

1

+2

-1

-

-

1
1

3
3

1
1

1
1

1
1

+2
+2

-2
-2

-

-

สรุปกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2556 – 2559)
ของเทศบาลตําบลโคกม่วง
ลําดับ
ที่

1
2
3
4

ส่วนราชการ
สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
รวม

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม

11
3
9
9
32

อัตราตําแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ข้างหน้า

+เพิ่ม/- ลด
หมายเหตุ

2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559

15
4
15
9
43

15
4
13
9
41

15
4
13
9
41

15
4
13
9
41

+4
+1
+6
+11

-2
-2

-

-

11. แนวทางการพัฒนาพนักงานจ้าง
พนั กงานจ้ า งเทศบาลตํ า บลโคกม่ ว ง จะพึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริ ต อย่ า งเต็ มกํ า ลั ง
ความสามารถด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคํานึงถึงประโยชน์ของราชการและให้บริการ
ประชาชนอย่างเสมอภาค
เทศบาลตําบลโคกม่วง ได้กําหนดแนวทางพัฒนาพนักงานจ้าง โดยการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานจ้างทุกคน ทุกตําแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
ภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง ทั้งนี้ วิธีการพัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้
เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนา
พนักงานจ้าง เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

12. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลโคกม่วง ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานจ้างดังนี้
1. พนักงานจ้าง เทศบาลตําบลโคกม่วง จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
2. พนักงานจ้าง เทศบาลตําบลโคกม่วง จะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อย่างเต็มกําลัง ความสามารถ
3. พนักงานจ้าง เทศบาลตําบลโคกม่วง จะพึงปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพเรียบร้อย รักษา
ความสามัคคี และไม่กระทําการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน
4. พนักงานจ้าง เทศบาลตําบลโคกม่วง จะพึงต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การ
สงเคราะห์ แก่ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน โดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย
ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

