แผนอัตรากาลัง ๓ ปี

เทศบาลตาบลวังหว้า
อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

คานา
เทศบาล ตาบลวังหว้า ได้มีการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ โดยมีโครงสร้างและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อน
มีการกาหนดตาแหน่งและจัดอัตรากาลังให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้
คณะกรรมการพนั กงาน เทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี (ก.ท.จ.สุพรรณบุรี ) ตรวจสอบการกาหนดอัตรากาลัง
ตาแหน่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างให้เหมาะสม ต่อไป
เทศบาลตาบลวังหว้า ได้จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้ง พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตามอานาจ
หน้าที่ เพื่อให้การป ฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐ และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

(นายจองสินกิจ เที่ยงธรรม)
นายกเทศมนตรีตาบลวังหว้า
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- คาสัง่ เทศบาลตาบลวังหว้า ที่ ๑๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
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-๑-

๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งลงวันที่
๒๒พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ข้อ ๕กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)กาหนดตาแหน่งพนักงาน
เทศบาลว่าจะมีตาแหน่งใดระดับใดอยู่ในส่วนราชการใดจานวนเท่าใดให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาล
ตาบลวังหว้า ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคลโดยให้เทศบาลฯจัดทาแผนอัตรากาลังของพนักงานเทศบาลเพื่อใช้ในการ
กาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กาหนด
๑.๒ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกั บพนักงานจ้าง ลงวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างสาหรับเทศบาลตาบลวังหว้า กาหนดเพื่อเป็น
การปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
เทศบาลตาบลวังหว้าเกิดความคล่องตัว ประสิทธิภาพ แล ะประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลตาบลวังหว้า โดยได้กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล นามาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับ
พนักงานจ้างมากาหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้เทศบาลตาบลวัง
หว้าดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลั ง ๓ ปี ตามประกาศคณ ะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑.๓คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๖ธันวาคม
๒๕๔๔ และในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓๑พฤษภาคม ๒๕๔๕ ได้มีมติเห็นชอบประกาศกาหนด
ตาแหน่งพนักงานเทศบาล โดยกาหนดแนวทางให้เทศบาลตาบลวังหว้า จัดทาแผนอัตรากาลังของเทศบาล เพื่อ
เป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง โดยให้
เสนอให้ คณะกรรมการพนักงา นเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย ได้กาหนดให้เทศบาลแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการ
กาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลังและกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
กาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๑.๔ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลวังหว้า จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ เทศบาลตาบลวังหว้า มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้าง ที่
เหมาะสมไม่ซ้าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตาบลวังหว้า
๒.๒ เพื่อให้เทศบาลตาบลวังหว้ามีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลังโครงสร้างให้เหมาะสม
กับอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
และ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.
๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของเทศบาล
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถตรวจสอบการกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๒.๔ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถตรวจสอบการกาหนด
ตาแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๒.๕ เพื่ อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตาบลวังหว้าให้เหมาะสม

-๒๒.๖เพื่อให้เทศบาลตาบลวังหว้าสามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ และ
การใช้อัตรากาลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงาน ของเทศบาล เกิดประโยชน์ต่ อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและ
ยุบหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.๗ เพื่อให้เทศบาลตาบลวังหว้า ดาเนินการวางแผนใช้อัตรากาลังบุคลากรให้เหมาะสม การ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
๒.๘ เพื่อให้เทศบาลตาบลวังหว้า มีการกาหนดตาแหน่งอัตรากาลังของบุคลากรที่สาม ารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาลที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาล

๓. ขอบเขตแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๐)
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังของเทศบาลตาบลวังหว้าซึ่งนายกเทศมนตรีตาบลวังหว้า
เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ และมีพนักงานเทศบาล ๑ คน เป็นเลขานุการ
จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลวังหว้าตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒และ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอนโยบายของรัฐบาลนโยบายผู้บริหารรวมถึงสภาพปัญหาของเทศบาลตาบลวังหว้า
๓.๒ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงานเพื่อรองรับภารกิจตาม
อานาจหน้า ที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของ เทศบาลตาบลวังหว้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓.๓ กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆจานวนตาแหน่งและระดับตาแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานรวมทั้งสร้างความก้าวหน้าใน สายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ
๓.๔ กาหนดความต้องการพนักงานจ้างในเทศบาลตาบลวังหว้า โดยหัวหน้าส่วนราชการเข้า
มามีส่วนร่วม เพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอานาจ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจานวนข้าราชการ ลูกจ้างประจาใน
เทศบาล ประกอบการกาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง
๓.๕ กาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง จานวนตาแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล
๓.๖ จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้ านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๓.๗ ให้ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อที่จะให้มีการวางแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ให้มีความครบถ้วน เทศบาลตาบลวังหว้า สามารถ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลวังหว้า ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากความ
จาเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนที่สาคัญ ดังนี้

-๓๔.๑ ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๓.๑ การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้าน ไม่สะดวก
๔.๓.๒ ปัญหาการมีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ
๔.๓.๓ ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ
๔.๒ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
๔.๑.๑ ปัญหาการพัฒนาอาชีพเสริมในกลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้ว่างงาน
๔.๑.๒ ปัญหาค่าครองชีพต่าของประชาชนในหมู่บ้าน
๔.๑.๓ ปัญหาขาดความรู้และโอกาสในการประกอบอาชีพ
๔.๑.๔ ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาเกษตรกร
๔.๓ ปัญหาด้านสังคม– การศึกษา
๔.๒.๑ ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔.๒.๒ ปัญหาด้านการศึกษาของเยาวชนที่มีฐานะยากจน ขาดโอกาสในการศึกษา
และการศึกษานอกระบบ
๔.๒.๓ ปัญหาการส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการด้อยโอกาส
ที่ถูกทอดทิ้ง
๔.๒.๔ ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
๔.๒.๕ การปูองกันโรคติดต่อ ยุงลาย โรคเอดส์ และสุขอนามัยของประชาชน
๔.๔ ปัญหาด้านการเมือง - การบริหาร
๔.๗.๑ ความจาเป็นด้านบุคลากรที่มีความรู้ในการพัฒนาชุมชน
๔.๗.๒ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของเทศบาลตาบล
๔.๗.๓ ขาดแคลนเทคโนโลยี การรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัย
๔.๗.๔ รายได้และงบประมาณไม่เพียงพอแก่การพัฒนา
๔.๕ ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๖.๑ ปัญหาฝุุนละอองข้าวฟุูงกระจายจากโรงสีข้าว
๔.๖.๒ คลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมทาให้การระบายน้าไม่สะดวก
๔.๖.๓ ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่
๔.๖.๔ ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์
๔.๖.๕ ปัญหาการกาจัดมูลฝอย
๔.๖ปัญหาด้านอุปโภค-บริโภค และน้าเพื่อการเกษตร
๔.๔.๑ ปัญหาน้าอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง
๔.๔.๒ ระบบประปาหมู่บ้าน และประปาภูมิภาคไม่เพียงพอ
๔.๔.๓ ปัญหาแหล่งเก็บน้าธรรมชาติไม่เพียงพอ
๔.๔.๔ การขาดแคลนภาชนะเก็บกักน้าสะอาด
๔.๗ ปัญหาด้านสาธารณสุข
๔.๕.๑ ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัยไม่ทั่วถึง
๔.๕.๒ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
๔.๕.๓ ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ ไม่ทั่วถึง
๔.๕.๔ปัญหาการแพร่ระบาดและการปูองกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบ้า โรคเอดส์และ
สุขอนามัยของประชาชน

-๔-

๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลวังหว้า
การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลวังหว้านั้น เป็นการพัฒนาโดยสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมแก้ไขปัญหาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลวังหว้า
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกทุกด้านโ ดยต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนเน้นการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาเยาวชนตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณเพื่อมุ่งหวังให้เป็นกาลังของประเทศชาติที่ดีมีคุณภาพ
มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพเพื่อเป็นรายได้ โดยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียง
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒และ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และรวมกฎหมายอื่น ทั้งนี้
เพื่อกาหนดให้ทราบว่า เทศบาลตาบลมีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์ภารกิจอานาจหน้าที่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคา ม
ในการดาเนินตามภารกิจตามหลัก SWOT เทศบาลตาบลวังหว้า ควรจะกาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจ ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ ตรงกับสภาพปัญหา
โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้เป็น ๗ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ใน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ เช่น
๕.๑ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า (*มาตรา ๕๐ (๒))
(๒) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา (*มาตรา ๕๑ (๑))
(๓) ให้มีการบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (*มาตรา ๕๑ (๗))
(๔) ให้มีและการบารุงทางระบายน้า (*มาตรา ๕๑ (๘))
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (**มาตรา ๑๖ (๔))
(๖) การสาธารณูปการ (**มาตรา ๑๖ (๕))
๕.๒ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ (*มาตรา ๕๑(๗))
(๒) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (*มาตรา ๕๑ (๔))
(๓) ส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและบารุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ(**มาตรา ๑๖(๓),(๔))
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (**มาตรา ๑๖ (๑๐))
(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย(**มาตรา ๑๖ (๒))
(๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(**มาตรา ๑๖ (๕))
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล(**มาตรา ๑๖ (๑๙))

-๕๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (*มาตรา ๕๐ (๑))
(๒) การผังเมือง (**มาตรา ๑๖ (๒๕))
(๓) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (**มาตรา ๑๖ (๒๗))
(๔) จัดให้มีที่จอดรถ (**มาตรา ๑๖ (๓))
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(**มาตรา ๑๖ (๑๗))
(๖) การควบคุมอาคาร (**มาตรา ๑๖ (๒๘))
๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) เทศพาณิชย์ (*มาตรา ๕๑ (๑))
(๒) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (*มาตรา ๕๑ (๖))
(๓) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (*มาตรา ๕๑ (๕))
(4) ส่งเสริมการท่องเที่ยว (**มาตรา ๑๖ (๘))
(5) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (**มาตรา ๑๖ (๖))
(6) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (**มาตรา ๑๖ (๗))
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (*มาตรา ๕๐ (๓))
(๒) การจัดการ บารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (**มาตรา ๑๖ (๒๔))
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (**มาตรา ๑๗ (๑๒))
๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(*มาตรา ๕๐ (๘))
(๒) การจัดการศึกษา (**มาตรา๑๖ (๙))
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (**มาตรา ๑๗ (๑๘))
๕.๗ ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล(*มาตรา ๕๐ (๙))
(๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (**มาตรา ๑๖ (๑๖))
(๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (**มาตรา ๑๗ (๓))
(๔) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น (**มาตรา ๑๗ (๑๖))

-๖หมายเหตุ :

* พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
** พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจเทศบาลตาบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลตาบลวังหว้าได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของระชาชน ใน
เขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการของเทศบาลตาบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐ และนโยบายของ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลเป็นสาคัญ
การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลักSWOT ของเทศบาลตาบลวังหว้า แบบองค์รวม
มีดังนี้
จุดแข็ง (Strength=s)
๑. มีพนื้ ที่ที่เหมาะสมสาหรับทาการเกษตร เช่น การปลูกข้าว การเลี้ยงปศุสัตว์
๒. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์
3. มีการคมนาคมที่สะดวก สามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปจังหวัดอื่นๆ
4. มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
5. มีการประสานการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งอย่างลงตัว
จุดอ่อน (Weak-W )
1. ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่ครบวงจร
2. พื้นที่การเกษตรเกิดปัญหาอุทกภัยอยู่เป็นประจา
3. ปัญหาด้านงบประมาณที่มีไม่พอเพียงต่อการพัฒนา
4. ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ปัญหาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การส่งเสริมอาชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร
โอกาส (Opportunity – O)
1. การขยายตลาดทางการค้าและการลงทุน ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
2. จังหวัดให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในระดับชุมชน / ครอบครัว
3. การส่งเสริมในด้านสถาบันครอบครัว
อุปสรรค ( Threat – T )
๑. การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
๒. วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มขาดแคลน
3. สภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น
4. การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน
5. ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น

-7การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ของเทศบาลตาบลวัง หว้า เป็นรายด้าน
แยกตามยุทธศาสตร์ พบว่า
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strength=s)
การคมนาคม ถนนหนทาง ใช้งานได้ดี
- มีแหล่งน้าที่สร้างขึ้นไว้ใช้ในการเกษตร
- มีบ่อน้าตื้น บ่อบาดาล ไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค
- มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ในการอานวยความสะดวกต่อการดารงชีวิต พอสมควร
จุดอ่อน (Weakness=W)
- โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน ยังไม่ที่ดีพอ ถนนเป็นถนนดิน หินคลุก มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ
การคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควรโดยเฉพาะในฤดูฝน
โอกาส (Opportunity=O)
- หน่วยงานอื่น ๆ เช่น องค์การบริห ารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทให้ การสนับสนุน
งบประมาณในเส้นทางสายหลักที่ต้องใช้งบประมาณจานวน มากอย่างต่อเนื่อง
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
- การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง (Strength=s)
- เทศบาลตาบลวังหว้า มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
- เทศบาลตาบลวังหว้า จัดสรร งบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน (Weakness=W)
ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าใน
การทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
- การป้องกันโรคติดต่อบางชนิดไม่สามารถทาได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตาบลได้ เช่น โรคเอดส์
โรคไข้เลือดออก
โอกาส (Opportunity=O)
- เทศบาลตาบลวังหว้า มีอานาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้ด้อยโอกาสในตาบล
ได้โดยใช้กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้านและตาบล
- ได้รับความร่วมมือในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เช่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังหว้า

-83. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
จุดแข็ง (Strength=s)
- เทศบาลตาบลวังหว้า มีการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
สังคมและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
- เทศบาลตาบลวังหว้า สนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมู่บ้านและตาบล
อย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน (Weakness=W)
- เทศบาลตาบลวังหว้ายังไม่ได้ดาเนินการออกเทศบัญญัติเพื่อควบคุมกิจการบางประเภทที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อชุมชน
- ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูคลาดเคลื
ลที่
่อน
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
- การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
- กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของ
ประชาชน ทาให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว
โอกาส (Opportunity=O)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี โอกาสที่จะได้
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
จุดแข็ง (Strength=s)
- มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจาตาบลทาหน้าที่ประสานงานระดับหมู่บ้าน
ตาบลและอาเภอ ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
จุดอ่อน (Weakness=W)
- การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในตาบลอยู่ในเกณฑ์ต่า
- การพัฒนาผลผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็นรูปธรรม
โอกาส (Opportunity=O)
- หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการดาเนินการของกลุ่ม
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
- การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าใน
การทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล
ทาให้เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว

-9๕. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Strength=s)
- ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุน
แนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง
- ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
- มีที่สาธารณะที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จุดอ่อน (Weakness=W)
- ผู้นาชุมชนตระหนักและเห็นความสาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อย
- การจัดตั้งเครือข่ายในระดับหมู่บ้านทาได้ไม่ทั่วถึง
โอกาส (Opportunity=O)
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่จังหวัด ให้ความสาคัญ และ
ได้กาหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
กระแสสังคม ให้ความสาคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
- การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความ
ต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทางานด้านสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จุดแข็ง (Strength=s)
- ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- เทศบาลตาบลวังหว้า มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
- งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
- เทคนิคการทางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
จุดอ่อน (Weakness=W)
- ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน
ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
- ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการกีฬา
โอกาส (Opportunity=O)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
- การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
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7. ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จุดแข็ง (Strength=s)
- เทศบาลตาบลวังหว้า มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
- เทศบาลตาบลวังหว้า พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
- เทศบาลตาบลวังหว้า ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
จุดอ่อน (Weakness=W)
- ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
- ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
- การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ
- ประชาชนเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลในเกณฑ์ต่า
โอกาส (Opportunity=O)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดสุพรรณบุรี มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการ
ทางาน เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกตาแหน่ง
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
- การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสานึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วน
บุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก
- ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ กาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของเทศบาลฯ ในหลายงาน เช่น การจัดทาแผนพัฒนาตาบล การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลตาบลวังหว้าจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
๑. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
๔. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๕. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา
๖. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๗. การบรรเทาสาธารณภัย
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๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
๒. การส่งเสริมการเกษตร
๓. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
๔. การวางแผนและการส่งเสริมการลงทุน

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
เทศบาลตาบลวังหว้า กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ ส่วนราชการ ได้แก่
๑) สานักปลัดเทศบา ล
๒) กองคลัง
๓) กองช่าง
๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการ จานวนทั้งสิ้น ๒๑ อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน ๓ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน ๕ อัตรา รวมกาหนดตาแหน่งที่เกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น
จานวน ๒๙ อัตรา ดังนั้นจึงต้องมีการกาหนด โครงสร้างและกาหนดกรอบอัตรากาลัง ขึ้น โดยให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและอานาจหน้าที่ เพื่อ แก้ไขปัญหาของ ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตาบล วังหว้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
๑) สานักปลัดเทศบาล มีภารกิจด้านงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผนงานกฎหมายและคดี
งานกิจการสภาเทศบาลงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒) กองคลัง มีภารกิจด้านงานการเงิน งานการบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ
๓) กองช่าง มีภารกิจด้านงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานประสานสาธารณูปโภค
งานผังเมือง
๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจด้านงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมงานส่งเสริม
สุขภาพและสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด
๕) กอง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภารกิจด้าน
งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
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๘.๑ การกาหนดโครงสร้าง
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

๑. สานักปลัดเทศบาล

๑. สานักปลัดเทศบาล

๑.๑ งานบริหารทั่วไป
๑.๒ งานนโยบายและแผน
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
๑.๔ งานกิจการสภาเทศบาล
1.๕ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑.๑ งานบริหารทั่วไป
๑.๒ งานนโยบายและแผน
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
๑.๔ งานกิจการสภาเทศบาล
1.๕ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. กองคลัง

๒. กองคลัง

๒.๑ งานการเงิน
๒.๒ งานการบัญชี
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๒.๑ งานการเงิน
๒.๒ งานการบัญชี
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๓. กองช่าง

๓. กองช่าง

๓.๑ งานก่อสร้าง
๓.๒ งานสารวจออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
๓.๔ งานผังเมือง

๓.๑ งานก่อสร้าง
๓.๒ งานสารวจออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
๓.๔ งานผังเมือง

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
4.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
4.๓ งานรักษาความสะอาด

4.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
4.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
4.๓ งานรักษาความสะอาด

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.๑ งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
5.๒ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
5.๔ งานสังคมสงเคราะห์
5.๕ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

5.๑ งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
5.๒ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
5.๔ งานสังคมสงเคราะห์
5.๕ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
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หมายเหตุ

๘.๒ การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
เทศบาลตาบลวังหว้า ได้วิเคราะห์กาหนดตาแหน่งของภารกิจที่ จะดาเนินการ ในแต่ละส่วนราชการใน
อนาคต ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใช้
ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณ
งาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตาบลวังหว้า และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาล
ตาบลวังหว้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป ระสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบ
อัตรากาลัง ๓ ปี ดังนี้
กรอบอัตรากาลัง ๓ปี ระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
ส่วนราชการ

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘)
สานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดฯ (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
นิติกร ๗ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓-๕/๖ว
บุคลากร ๓-๕/๖ว
เจ้าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
ยาม
นักการภารโรง
กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ๗)
นักวิชาการเงินและบัญชี ๓-๕/๖ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒-๔/๕
เจ้าพนักงานพัสดุ ๒-๔/๕
กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง๗)
นายช่างโยธา ๖
นายช่างสารวจ ๒-๔/๕
เจ้าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ๖)
เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ๒-๔/๕
พนักงานจ้างตามการกิจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานประจารถขยะ

กรอบ
อัตรา
กาลังเดิม

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า

เพิ่ม / ลด

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘

หมายเหตุ

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

-

-

-

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

-

-

-

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

-

-

-

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

-

-

-

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๒

๒

๒

๒

-

-

-
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ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรากาลัง
เดิม

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า

เพิ่ม / ลด

หมายเหตุ

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้ากองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ๖)
นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

นักพัฒนาชุมชน ๓-๕/๖ว

๑

๑

๑

๑

-

-

-

สันทนาการ ๓-๕/๖ว

๑

๑

๑

๑

-

-

-

ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)

๑

๑

๑

๑

-

-

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

๒

๒

๒

๒

-

-

-

๒๙

๒๙

๒๙

๒๙

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

- ๑7 -

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๐)
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตาบลวังหว้า
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ๘) (๑)

สานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดฯ
(นักบริหารงานทั่วไป๖)

- งานบริหารทั่วไป
-งานนโยบายและแผน
-งานกฎหมายและคดี
-งานกิจการสภาเทศบาล
-งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ๗) (๑)

-งานการเงิน
-งานการบัญชี
-งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ

กองช่าง

กองสาธารณสุขฯ

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง๗) (๑)

หัวหน้ากองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ๖)

-งานก่อสร้าง
-งานสารวจออกแบบและ
ควบคุมอาคาร
-งานประสานสาธารณูปโภค
-งานผังเมือง

-งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
-งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข
-งานรักษาความสะอาด

- ๑๓ -

กองการศึกษาฯ
หัวหน้ากองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ๖)

-งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
-งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน
-งานสังคมสงเคราะห์
-งานส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสตรี

- ๑8 -

โครงสร้างสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)

งานบริหารงานทั่วไป

งานนโยบายและแผน

งานกฎหมายและคดี

บุคลากร ๓-๕/๖ว (๑)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ๓-๕/๖ว (๑)

นิติกร ๗ว (๑)

งานกิจการสภาเทศบาล

นิติกร ๗ว (๑)
นักการภารโรง

ระดับ

๘

๗

๗ว

๖

๖ว

๕

๔

๓

๒

๑

ลูกจ้างประจา

จานวน

-

-

๑

1

๒

-

-

-

1

-

-

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕
ยาม (๑)

พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
ทั่วไป
-

3

- ๑9 -

โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ๗) (๑)

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ

นักวิชาการเงินและบัญชี ๓-๕/๖ว (๑)

นักวิชาการเงินและบัญชี ๓-๕/๖ว (๑)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒-๔/๕ (๑)

ระดับ

๘

๗

๗ว

๖

๖ว

๕

๔

๓

๒

๑

ลูกจ้างประจา

จานวน

-

๑

-

-

๑

๑

-

-

1

-

-

เจ้าพนักงานพัสดุ ๒-๔/๕
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
ทั่วไป
-

-

- 20 -

โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ๗) (๑)

งานสารวจออกแบบและ
ควบคุมอาคาร

งานประสานสาธารณูปโภค

งานผังเมือง

นายช่างสารวจ ๒-๔/๕ (๑)
เจ้าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕ (๑)

นายช่างโยธา ๖ (๑)

นายช่างสารวจ ๒-๔/๕ (๑)

งานก่อสร้าง

นายช่างโยธา ๖ (๑)

ระดับ

๘

๗

๗ว

๖

๖ว

๕

๔

๓

๒

๑

ลูกจ้างประจา

จานวน

-

๑

-

๑

-

-

๑

๑

-

-

-

พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
ทั่วไป
-

-

- 21 -

โครงสร้างกองสาธารณสุขฯ
หัวหน้ากองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ๖)

งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข

งานรักษาความสะอาด

เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ๒-๔/๕ (๑)

เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ๒-๔/๕ (๑)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (๑)
คนงานประจารถขยะ (๒)

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ๒-๔/๕ (๑)

ระดับ

๘

๗

๗ว

๖

๖ว

๕

๔

๓

๒

๑

ลูกจ้างประจา

จานวน

-

-

-

1

-

๑

-

-

-

-

-

พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
ทั่วไป
๑

๒

- 22 -

โครงสร้างกองการศึกษาฯ
หัวหน้ากองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ๖)

งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน

งานสังคมสงเคราะห์

งานส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี

นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว (๑)
ครูผู้ดูแลเด็ก (๑)

นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว (๑)
ครูผู้ดูแลเด็ก(๑)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (๒)

สันทนาการ ๓-๕/๖ว (๑)

นักพัฒนาชุมชน ๓-๕/๖ว (๑)

นักพัฒนาชุมชน ๓-๕/๖ว (๑)

ระดับ

๘

๗

๗ว

๖

๖ว

๕

๔

๓

๒

๑

ลูกจ้างประจา

จานวน

-

-

-

1

๓

-

-

-

-

-

-

ระดับ

ครูผู้ช่วย

คศ.1

คศ.2

จานวน

1

-

-

พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
ทั่วไป
๒

-

- 23 -

๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

๑

นางสาววาสนา กิจประชากร

ป.โท

๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล)

๘

๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล)

๘

๓๙๗,๖๘๐

-

๐๑-๐๑๐๑-๐๐๑

หัวหน้าสานักปลัดฯ
(นักบริหารงานทั่วไป)

๖

๐๑-๐๑๐๑-๐๐๑

หัวหน้าสานักปลัดฯ
(นักบริหารงานทั่วไป)

๖

๖๗,๒๐๐

เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงิน
ค่าตอบแทน
๖๗,๒๐๐

๕๓๒,๐๘๐

๒๗๘,๘๒๐

๔๒,๐๐๐

-

ว่างเดิม

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

หมายเหตุ

สานักปลัดเทศบาล
๒

(ว่าง)

๓

นางสาวพัชรี จิตรนพคุณ

ป.โท

๐๑-๐๒๐๒-๐๐๑

นิติกร

๗ว

๐๑-๐๒๐๒-๐๐๑

นิติกร

๗ว

๒๘๒,๖๐๐

-

๕๔,๐๐๐

336,๖๐๐

๔

นางสาวนิตยา พรหมศิริ

ป.โท

๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน

๓-๕/๖ว

๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน

๓-๕/๖ว

๒๕๙,๔๔๐

-

-

๒๕๙,๔๔๐

๕

นางสาวระพีพรรณ โฉมงาม

ป.ตรี

๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑

บุคลากร

๓-๕/๖ว

๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑

บุคลากร

๓-๕/๖ว

234,๙๖๐

-

-

234,๙๖๐

๖

(ว่าง)

-

๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑

เจ้าพนักงานธุรการ

๒-๔/๕

๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑

เจ้าพนักงานธุรการ

๒-๔/๕

๑๙๘,๙๖๐

-

-

ว่างเดิม

ม.๖

-

ยาม

-

-

ยาม

-

๑๐๘,๐๐๐

-

-

๑๐๘,๐๐๐

พนักงานจ้างทั่วไป
๗

นายสุนัน เมืองแก้ว

๘

(ว่าง)

-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

๑๐๘,๐๐๐

-

-

ว่างเดิม

๙

(ว่าง)

-

-

นักการภารโรง

-

-

นักการภารโรง

-

๑๐๘,๐๐๐

-

-

ว่างเดิม

๑๐ นางอังคณา พระมนตรี

ป.ตรี

๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)

๗

๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)

๗

๒๙๓,๘๘๐

๔๒,๐๐๐

-

๓๓๕,๘๘๐

๑๑ นางสาวเมตตา คาเจริญ

ป.ตรี

๐๔-๐๓๐๗-๐๐๑

นักวิชาการเงินเละบัญชี

๓-๕/๖ว

๐๔-๐๓๐๗-๐๐๑

นักวิชาการเงินเละบัญชี

๓-๕/๖ว

239,๖๔๐

-

-

239,๖๔๐

๑2 จ่าเอกชัยวัฒน์ จาปีเรือง

ป.โท

๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

๒-๔/๕

๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

๒-๔/๕

227,๔๐๐

-

-

227,๔๐๐

-

๐๔-๐๓๑๒-๐๐๑

เจ้าพนักงานพัสดุ

๒-๔/๕

๐๔-๐๓๑๒-๐๐๑

เจ้าพนักงานพัสดุ

๒-๔/๕

๑๙๘,๙๖๐

-

-

ว่างเดิม

กองคลัง

๑3

(ว่าง)

- 24 กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา เงินเพิ่มอื่นๆ/
ตาแหน่ง เงินค่าตอบแทน

หมายเหตุ

๑๔ นายยุทธนา ศรีดอกไม้

ป.ตรี

๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

๗

๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

๗

๒๘๒,๖๐๐

๔๒,๐๐๐

-

๓๒๔,๖๐๐

๑๕ นายธีระศักดิ์ แสนยบุตร

ป.ตรี

๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑

นายช่างโยธา

๖

๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑

นายช่างโยธา

๖

๑๙๔,๒๘๐

-

-

๑๙๔,๒๘๐

๑๖ นางสาวปุณณดา หงวนตัด

ป.ตรี

๐๕-๐๕๑๘-๐๐๑

นายช่างสารวจ

๒-๔/๕

๐๕-๐๕๑๘-๐๐๑

นายช่างสารวจ

๒-๔/๕

๑๖๒,๘๔๐

-

-

๑๖๒,๘๔๐

๑๗ นายสรรชัย เกิดวัน

ป.ตรี

๐๕-๐๒๑๒-๐๐๑

เจ้าพนักงานธุรการ

๒-๔/๕

๐๕-๐๒๑๒-๐๐๑

เจ้าพนักงานธุรการ

๒-๔/๕

๑๗๘,๒๐๐

-

-

๑๗๘,๒๐๐

-

๐๖-๐๑๐๕-๐๐๑

หัวหน้ากองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข)

๖

๐๖-๐๑๐๕-๐๐๑

หัวหน้ากองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข)

๖

๒๗๘,๘๒๐

๔๒,๐๐๐

-

ว่างเดิม

ป.ตรี

๐๖-๐๔๑๐-๐๐๑

เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ

๒-๔/๕

๐๖-๐๔๑๐-๐๐๑

เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ

๒-๔/๕

๑๙๑,๐๔๐

-

-

๑๙๑,๐๔๐

ม.๑

-

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

-

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

๑๑๒,๘๐๐

-

-

๑๑๒,๘๐๐

21 นายธานี ทานนท์

ป.๖

-

คนงานประจารถขยะ

-

-

คนงานประจารถขยะ

-

๑๐๘,๐๐๐

-

-

๑๐๘,๐๐๐

22 นายจุลจิตต์ อยู่โพธิ์

ม.๓

-

คนงานประจารถขยะ

-

-

คนงานประจารถขยะ

-

๑๐๘,๐๐๐

-

-

๑๐๘,๐๐๐

-

๐๘-๐๑๐๘-๐๐๑

หัวหน้ากองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)

๖

๐๘-๐๑๐๘-๐๐๑

หัวหน้ากองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)

๖

๒๗๘,๘๒๐

๔๒,๐๐๐

-

ว่างเดิม

24 นางสาวสิริลักษณ์ พรทิพย์ศิริกุล

ป.โท

๐๘-๐๘๐๕-๐๐๑

นักวิชาการศึกษา

๓-๕/๖ว ๐๘-๐๘๐๕-๐๐๑

นักวิชาการศึกษา

๓-๕/๖ว ๒๕๙,๔๔๐

-

-

๒๕๙,๔๔๐

25 นายธนาวัสน์ บัวนาค

ป.โท

๐๘-๐๗๐๔-๐๐๑

นักพัฒนาชุมชน

๓-๕/๖ว ๐๘-๐๗๐๔-๐๐๑

นักพัฒนาชุมชน

๓-๕/๖ว ๒๓๐,๔๐๐

-

-

๒๓๐,๔๐๐

26 นายภวัต แก้วมณี

ป.โท

๐๘-๐๘๐๓-๐๐๑

สันทนาการ

๓-๕/๖ว ๐๘-๐๘๐๓-๐๐๑

สันทนาการ

๓-๕/๖ว ๒๕๙,๔๔๐

-

-

๒๕๙,๔๔๐

27 นางอาไพ สว่างศรี

ป.ตรี

๗๒-๒-๐๐๗๐

ครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

๑๖๕,๒๔๐

ที่

ชื่อ-สกุล

กองช่าง

กองสาธารณสุขฯ
18

(ว่าง)

19 นางสาวณฤดี เผือกประพันธ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ
20 นายสมนึก แสงสุวรรณ

พนักงานจ้างทั่วไป

กองการศึกษาฯ
23

(ว่าง)

-

๗๒-๒-๐๐๗๐

ครูผู้ดูแลเด็ก

-

๑๖๕,๒๔๐

- 25 กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

28 นางสายจิตร แมตเมือง

ป.ตรี

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

29 นางนัญญาพร สุมานิตย์

ป.ตรี

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ที่

ชื่อ-สกุล

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงิน
ค่าตอบแทน

หมายเหตุ

-

๑๑๒,๘๐๐

-

-

๑๑๒,๘๐๐

-

๑๑๒,๘๐๐

-

-

๑๑๒,๘๐๐

พนักงานจ้างตามภารกิจ

- ๒6 -

๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลวังหว้า
เพื่อให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลวังหว้า ทุกคนได้เพิ่มพูน ความรู้ ทักษะทัศนคติที่
ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมอันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์แก่เทศบาลตาบลวังหว้า โดยให้ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ทุกคนทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ไว้ในแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

วิธีการ
การปฐมนิเทศ

๒๕๕๘
๒๕๕๙
ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร
มาส มาส มาส มาส มาส มาส มาส มาส
๑ ๒ ๓ ๔
๑ ๒ ๓ ๔
๏
๏

การฝึกอบรม เช่น
อบรมคอมพิวเตอร์

๏

การศึกษาดูงาน เช่น
ดูงานสิ่งแวดล้อม

๏

๏

๏

ไตร
มาส
๑
๏

๏

๒๕๖๐
ไตร ไตร
มาส มาส
๒
๓
๏

๏

ไตร
มาส
๔

๏

๏

จัดกิจกรรม ๕ ส

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

การประชุม
ประจาเดือน

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘– ๒๕๖๐

ประกาศเทศบาลตาบลวังหว้า
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลวังหว้า
..........................................................
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ มาตรา ๗๗ กาหนดให้รัฐจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐเพื่อปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แ ละเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา๓/๑ กาหนดให้
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาช นและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ (๑) กาหนดให้คณะกรรมการการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีอานาจกาหนด
มาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๖
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ กาหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยทั่วไปยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน ดังนี้
๑. พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็วมีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
๕. พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
เทศบาลตาบลวังหว้า ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง ๕ ประการดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลวังหว้า
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)
(นายจองสินกิจ เที่ยงธรรม)
นายกเทศมนตรีตาบลวังหว้า

