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*****************
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตําแหนง และมาตรฐานของตําแหนง ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ขอ ๕ กําหนดใหคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) กําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลวาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด
จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน
ปริมาณ ตลอดจนกระทั่งภาระคาใชจายของเทศบาลที่จ ะตองจายในดานบุคคล โดยใหเทศบาลตําบลจัดทําแผน
อัตรากํ าลัง ของพนัก งานเทศบาล เพื่ อ ใชในการกําหนดตําแหนง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนัก งาน
เทศบาลจั ดทํ า แผนอั ต รากํ าลั ง ของพนัก งานเทศบาล เพื่ อ ใชใ นการกํ า หนดตํา แหน ง โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการข าราชการหรื อ พนั ก งานส วนท อ งถิ่ น (ก.จัง หวั ด) ทั้ ง นี้ ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ และวิ ธีก ารที่
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) กําหนด
๑.๒ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนดพนักงานเทศบาล
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ และในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลและกําหนดแนวทางใหเทศบาล
จัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานเทศบาลโดยให
เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหเทศบาลตําบลแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง
วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจของเทศบาลวิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนใชกําลังคน
จัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขในการกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากําลัง
๓ ป
๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ ในการจาย
เงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจางของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง ที่นํามาจากเงิน
รายไดที่ไมรวมเงินอุดหนุนและเงินกูหรือเงินอื่นใดนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะกําหนดสูงกวารอยละสี่
สิบของเงินงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมได
๑.๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด (ก.ท.จ.รอยเอ็ด) เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่ อ นไขเกี่ยวกั บการบริ ห ารงานบุ คคลของเทศบาล ไดกํ าหนดหลั ก เกณฑ และวิธีป ฏิบัติที่ ไดกํ าหนดไวตาม
มาตรฐานทั่วไป ตามขอ ๑.๑ และตามประกาศกําหนดตามขอ ๑.๒ ซึ่งคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
ไดใหความเห็นชอบแลว ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และผูวา
ราชการจังหวัดรอยเอ็ดในฐานะประธานคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด (ก.ท.จ.รอยเอ็ด) ไดลงนามเมื่อวันที่
๒๖ พฤศจิกายน พงศ. ๒๕๔๕
๑.๕ จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด
จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค

๒.๑ เพื่อใหเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง มีโครงสรางการบริหารงานและระบบงานที่เหมาะสมไม
ซ้ําซอน
๒.๒ เพื่อใหเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง มีการกําหนดตําแหน่งการจัดอัตรากําลังให้ เหมาะสมกับ
อํานาจหน้ าทีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้ องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
๒.๓ เพือให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ตรวจสอบการกําหนดตําแหน่งและการใช้
ตําแหน่งพนักงานและลูกจ้ างให้ เหมาะสม
๒.๔ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ ความจําเปน ความตองการของกําลังคนและความพรอมของทองถิ่นในดานการคลัง
๒.๕เพือประสิทธิภาพของโครงสร้ างทีกระชับเหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั และสามารถ
ตอบสนองและสอดคล้ องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีเปลียนแปลง
๒.๖ เพื่ อใหเทศบาลตําบลโพธิ์ท อง มีก ารวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรรงบประมาณและบรรจุ
แตงตั้งพนักงานสวนตําบล เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล เกิดประโยชนตอประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการ
ลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปน
อยางดี
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง ซึ่งมีนายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ทอง
เปนประธาน เห็นสมควรใหจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
๓.๑ วิ เ คราะห ภ ารกิ จ อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลตํ า บลโพธิ์ ท อง ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และตามพระราชบัญญัติกํ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่น ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และสภาพปญหาของ
เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
๓.๒ กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๓ กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงาน
ตาง ๆ
๓.๔ จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) โดยภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลตองไมเกิน รอยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจาย
๓.๕ ใหพนักงานเทศบาลทุกคน ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๓.๖ ใหใชหลักการ PUT THE RIGHT MAN ON THE RIGHT JOB ในการจัดคนใหเขากับ

งาน และที่สําคัญใหเหมาะสมกับเวลา เพื่อประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้น เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง ๓ ป
ของเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง มีความครบถวน เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบล ความจําเปนพื้นฐานและความตองการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ที่สําคัญ ดังนี้
๔.๑ สภาพพื้นที่
เทศบาลตําบลโพธิ์ท อง ตั้ง อยูท างทิ ศตะวันออกของอํ าเภอศรี ส มเด็จ ระยะห า งประมาณ ๘
กิโลเมตร หางจากจังหวัดรอยเอ็ด ประมาณ ๑๗ กิ โลเมตร มีเ นื้อที่ประมาณ ๑๗.๘๕ ตารางกิ โลเมตร มี จํานวน
หมูบาน ๗ หมูบาน มีประชากรทั้งสิ้น ๒,๘๒๙ คน แยกเปนชาย ๑,๓๙๘ คน หญิง ๑,๔๓๑ คน ความหนาแนนเฉลี่ย
๙๑ คน/ตารางกิโลเมตร มีจํานวนหลังคาเรือน ๗๕๓ หลังคาเรือน
อาชีพของประชากร ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
คิดเปนรอยละ ๘๐
รับจาง
คิดเปนรอยละ ๕
คาขาย
คิดเปนรอยละ ๕
รับราชการ
คิดเปนรอยละ ๕
อื่นๆ
คิดเปนรอยละ ๕
๔.๒ สภาพปญหา
จากลักษณะพื้นที่ของเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง และลักษณะของประชาชนที่อาศัยอยู เทศบาล
ตําบลโพธิ์ทอง มีสภาพปญหาดานตางๆ ดังนี้
๑. ปญหาโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ การคมนาคมขนสงระหวางหมูบานไมสะดวก
๑.๒ ปญหาโทรศัพทสาธารณะไมเพียงพอ กับความตองการ
๑.๓ การระบายน้ําในหนาฝนยังไมดีพอ
๑.๔ ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ
๑.๕ โคมไฟสวางตามหมูบานไมเพียงพอตอความตองการ
๒. ปญหาแหลงน้ํา
๒.๑ การขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแลง
๒.๒ ระบบประปาหมูบาน และประปาสวนภูมิภาคไมเพียงพอ
๒.๓ ไมมีที่กักเก็บน้ํา
๓. ปญหาดานเศรษฐกิจ
๓.๑ ปญหาขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
๓.๒ ปญหาขาดความรูในการประกอบและพัฒนาอาชีพทั้งทางดานอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม
๓.๓ ปญหาขาดการรวมกลุมในการประกอบอาชีพ

๔. ปญหาสาธารณสุข และการอนามัย
๔.๑ ปญหาแหลงขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข และอนามัย
๔.๒ ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด
๔.๓ ปญหาการใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ ไมทั่วถึง
๔.๔ ปญหาการแพรระบาดและการปองกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบา
๔.๕ ปญหาการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ
๕. ปญหาดานการเมืองการบริหาร
๕.๑ ประชาชนยังมีความรูดานการเมืองการบริหารนอย
๕.๒ หอกระจายขาวยังไมมีคุณภาพ
๕.๓ ความเขมแข็งของชุมชนในการมีสวนรวมทางการเมือง
๕.๔ บุคลากรไมพอปฏิบัติหนาที่
๖. ปญหาดานการศึกษาและวัฒนธรรม
๖.๑ ปญหาการขาดแหลงขอมูลขาวสาร
๖.๒ การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ
๖.๓ ปญหาการขาดแคลนอาคารที่ศึกษาสําหรับเด็กกอนวัยเรียน
๖.๔ ปญหาการขาดการสงเสริมภูมิปญญาชาวบาน
๖.๕ ปญหาการขาดการสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีตางๆ
๗. ปญหาดานสังคม
๗.๑ ปญหาการมีแหลงขายและเสพยาเสพติด
๗.๒ ปญหาการติดยาเสพติด
๗.๓ ผูสูงอายุขาดสวัสดิการที่ดี
๗.๔ ปญหาผูดอยโอกาสทางสังคม ยังไมไดรับสวัสดิการและความชวยเหลืออยาง
เพียงพอ
๗.๕ ความรวมมือกันระหวางประชาชนในหมูบานตางๆ
๗.๖ ปญหาผูนําไมเขมแข็ง
๘. ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
๘.๑ ที่ดินและปาถูกบุกรุก
๘.๒ ประชาชนไมใหความสําคัญกับพื้นที่สาธารณะ
๘.๓ ปญหาขยะมูลฝอย
๘.๔ ขาดจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.๓ ความตองการของประชาชน
๑. ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ ตองการถนน คสล., ขุดลอกคลอง , สรางสะพาน คสล. , วางทอระบายน้ํา
๑.๒ ตองการโทรศัพทสาธารณะใหเพียงพอทุกหมูบาน
๑.๓ ขยายเขตไฟฟาและ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพิ่มขึ้น

๑.๔ ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หินคลุก และปรับปรุงผิวถนน คสล. และลาดยาง
๑.๕ ขยายเขตระบบประปาหมูบาน และพัฒนาระบบประปาหมูบานใหไดคุณภาพ
๒. ดานแหลงน้ํา
๒.๑ พัฒนาแหลงน้ําใหเปนแหลงสําหรับอุปโภค - บริโภคได รวมทั้งพัฒนาให เปนแหลง
น้ําดานการเกษตร
๓. ดานเศรษฐกิจ
๓.๑ เงินทุนสําหรับการประกอบอาชีพ
๓.๒ ฝกอบรมดานวิชาชีพและความรูดานเทคโนโลยีใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพ
๓.๓ การสงเสริมดานการตลาด
๓.๔ การสงเสริมดานการออมของประชาชน
๓.๕ จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารในการสงเสริมสนับสนุนอาชีพตางๆ
๔. ดานสาธารณสุข
๔.๑ ควบคุมโรคติดตอตาง ๆ
๔.๒ สงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับเด็กและประชาชน
๔.๓ ยาสามัญประจําบาน
๕. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕.๑ สรางอาคารสําหรับเด็กนักเรียนและเด็กกอนวัยเรียน
๕.๒ สงเสริมภูมิปญญาชาวบาน
๕.๓ สงเสริมการศึกษาในทุกระดับชั้น
๖. ดานการเมืองการบริหาร
๖.๑ สรางหอกระจายขาว
๖.๒ ใหความรูดานการเมืองและสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองจัดตั้งชุมชน
ใหเขมแข็งเพื่อเอาชนะปญหาในดานตางๆ
๖.๓ ใหความรูดานการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม และการพัฒนา
๖.๔ จัดหาบุคลากรใหเพียงพอกับภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติ
๗. ดานสังคม
๗.๑ ปราบปรามแหลงเสพและขายยาเสพติด ทําใหผูเสพและผูขายเลิกเสพเลิกขาย
๗.๒ สงเสริมการออกกําลังกาย
๗.๓ สงเสริมความรูในการเลนกีฬา
๗.๔ สงเสริมสวัสดิการในกลุมผูสูงอายุและคนดอยโอกาส
๗.๕ สรางปอมยามประจําหมูบาน
๗.๖ สรางความเขาใจและความสามัคคีใหกับหมูบาน
๗.๗ สรางผูนําใหเขมแข็ง

๘. ดานทรัพยากรธรรมชาติ
๘.๑ ดูแลที่ดินสาธารณะ
๘.๒ จัดการดานขยะมูลฝอย
๘.๓ สรางสวนและพื้นที่สาธารณะ
๘.๔ ดูแลดานมลภาวะสิ่งแวดลอม
๘.๕ ฝกอบรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๘.๖ โครงการกอสรางรางระบายน้ําในหมูบาน สําหรับหมูที่ ๑ – ๗
๕. ภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
เทศบาลตําบลโพธิ์ท อง ไดวิเคราะห ภารกิ จอํ านาจหนาที่ ออกเปน ๗ ดาน พิจ ารณาจาก
พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามในการดําเนินตาม
ภารกิจ SWOT
พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ สวนที่ ๓ หนาที่ของเทศบาล
บทที่ ๑
เทศบาล
มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทาในเขตเทศบาลดังตอไปนี้ รักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชน
(๒) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
(๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการจํากัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
(๔) ปองกันและระงับโรคติดตอ
(๕) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
(๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
(๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๙) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่เทศบาล
มาตรา ๕๑ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(๑) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
(๒) ใหมีโรงฆาสัตว
(๓) ใหมีตลาด ทาเทียมเรือและทาขาม
(๔) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
(๕) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฏร
(๖) ใหมีและบํารุงสถานที่ทาการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
(๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น

(๘) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
(๙) เทศพาณิชย
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๒
การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
(๘) การสงเสริมการทองเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม อันดีของทองถิ่น
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๑๔) การสงเสริมกีฬา
(๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
(๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ
(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(๒๕) การผังเมือง

(๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาหาร
(๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
จากอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของเทศบาลที่
จะตองดําเนินการนั้นสามารถนํามาวิเคราะหภารกิจอํานาจหนาที่โดยแบงหัวขอใหตรงกับสภาพปญหาเปน ๗ ดานไดดังนี้
๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ดานจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๔. ดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
๕. ดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๗. ด้ านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบตั ิภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิน
๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาล จะดําเนินการ
จากอํานาจหน้ าทีตามทีได้ กล่าวมาตามข้ อ ๕ นํามากําหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง ทีต้ องดําเนินการได้ ดงั นี

ภารกิจหลัก
๑. การพัฒนาปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
- จัดสรางการคมนาคม
- จัดใหมีสาธารณูปโภค, สาธารณูปการทุกดาน ๑๐
- การพัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค
๒. การพัฒนาคนและสังคม
- ควบคุมโรคติดตอ
- สงเสริมสุขภาพของคนในชุมชน
- สงเสริมชุมชนเขมแข็งในทุกดาน
- จัดสวัสดิการแกผูพิการ,ผูดอยโอกาสทางสังคม,คนชรา
- สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
- อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
- สงเสริมการศึกษา และศาสนา
- ปราบปรามและปองกันการติดยาเสพติด

๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ
- สงเสริมอาชีพทั้งดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
- สงเสริมการตลาด
- สงเสริมสนับสนุนกองทุนตาง ๆ
- สงเสริมอุตสาหกรรม
- สงเสริมการลงทุนและการพัฒนาอาชีพ

ภารกิจรอง
๑. การพัฒนาการเมืองการบริหาร
- สงเสริมความรูดานการเมือง
- สงเสริมการมีหอกระจายขาว
- สงเสริมดานการบริหารจัดการ
๒. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ปองกันและรักษามลภาวะสิ่งแวดลอม
- ปองกันและดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะ
- สงเสริมสิ่งแวดลอม เชน การปลูกตนไม
๗. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนดใหเปนขนาดเล็ก โดย
กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ ออกเปน ๔ กอง คือ
(๑) สํานักปลัดเทศบาล
(๒) กองคลัง
(๓) กองชาง
(๔) กองการศึกษา
ทั้งนี้ ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการจํานวนทั้งสิ้น ๑๘ อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน ๑๗ อัตรา พนักงานจางทั่วไป จํานวน ๓ อัตรา โดย ก.ท. กําหนดกรอบอัตรากําลังสูงสุดไว้ วา่ เทศบาล
แต่ละขนาดจะกําหนดตําแหน่งได้ ตามความจําเป็ นแต่ภาระค่าใช้ จ่ายด้ านเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอืนต้ องไม่
เกินร้ อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี ทําใหเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง ไมสามารถกําหนดตําแหนงตาง ๆ
เพิ่ ม ใหม ไดตามความจําเปนจะตอ งใชคนที่ มีความรู ความสามารถดานอื่น ๆ นอกเหนือ จากตําแหนง ที่กํ าหนดไว
เพื่อใหแกปญหาของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง ดังนั้น จึงตองมีการกําหนด
โครงสร างและกํ าหนดกรอบอั ตรากําลั ง ให ส อดคล อ งกั บ ภารกิ จ และอํ านาจหนาที่ เพื่ อ ที่ จ ะให
สามารถแกไขปญหาของเทศบาลตําบลไดอยางมีประสิทธิภาพ
๘. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
จากการที่เทศบาลตําบล ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการดังกลาวโดยเทศบาล
ตําบล กําหนดตําแหนงของพนักงานเทศบาลตําบลใหตรงกับภารกิจดังกลาวและในระยะแรกการกําหนดโครงสราง
สวนราชการที่จะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น อาจกําหนดเปนภารกิจอยูในงาน หรือกําหนดเปนฝาย และใน

ระยะตอไป เมื่อมีการดําเนินการตามภารกิจนั้น และเทศบาลตําบลพิจารณาเห็นวา ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็
อาจจะพิจารณาตั้งเปนสวนตอไป ดังนี้
๘.๑ โครงสราง
โครงสรางที่ ตองกํ าหนดสวนราชการที่มีอ ยูไดแก สํ านักปลัด กองคลั ง กองชาง กองการศึกษา
ตามรายละเอียดดังนี้
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
หมายเหตุ
๑. สํานักปลัดเทศบาล
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล
- งานตรวจสอบภายใน
- งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว
- งานกิจการสภา
- งานสวัสดิการและการสงเคราะห
- งานพัฒนาชุมชนและสงเสริมอาชีพ
- งานอื่นที่ไมอยูในความรับผิดชอบสวนใด

๑.๒ งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานขอมูลและการประชาสัมพันธ
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร
- งานงบประมาณ

๑.๓ งานกฎหมายและคดี
-

งานกฎหมายและนิติกรรม
งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง
งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ
งานระเบียบการคลัง
งานขอบัญญัติเทศบาล

๑.๔ งานเทศกิจ
- งานเทศกิจ
- งานรักษาความสงบเรียบรอย
- งานสนับสนุนและบริการ

๑.๕ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. สํานักปลัดเทศบาล
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล
- งานตรวจสอบภายใน
- งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว
- งานกิจการสภา
- งานสวัสดิการและการสงเคราะห
- งานพัฒนาชุมชนและสงเสริมอาชีพ
- งานอื่นที่ไมอยูในความรับผิดชอบสวนใด

๑.๒ งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานขอมูลและการประชาสัมพันธ
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร
- งานงบประมาณ

๑.๓ งานกฎหมายและคดี
-

งานกฎหมายและนิติกรรม
งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง
งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ
งานระเบียบการคลัง
งานขอบัญญัติเทศบาล

๑.๔ งานเทศกิจ
- งานเทศกิจ
- งานรักษาความสงบเรียบรอย
- งานสนับสนุนและบริการ

๑.๕ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานอํานวยการ
- งานปองกัน
- งานชวยเหลือฟนฟู
- งานกูภัย

- งานอํานวยการ
- งานปองกัน
- งานชวยเหลือฟนฟู
- งานกูภัย

๑.๖ งานวิชาการเกษตร

๑.๖ งานวิชาการเกษตร

- งานสงเสริมการเกษตร
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร

- งานสงเสริมการเกษตร
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร

๑.๗ งานสงเสริมปศุสัตว
- ขอมูลวิชาการ
- งานควบคุมและปองกันโรคระบาด

๑.๘ งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม

๑.๙ งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษา
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา
- งานปองกันยาเสพติด

๑.๑๐ งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาดและขนถายสิ่งปฏิกูล
- งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย

๑.๗ งานสงเสริมปศุสัตว
- ขอมูลวิชาการ
- งานควบคุมและปองกันโรคระบาด

๑.๘ งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม

๑.๙ งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษา
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา
- งานปองกันยาเสพติด

๑.๑๐ งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาดและขนถายสิ่งปฏิกูล
- งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย

๑.๑๑ งานควบคุ ม และจั ด การคุ ณ ภาพ ๑.๑๑ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
- งานสงเสริมและเผยแพร
สิ่งแวดลอม
- งานสงเสริมและเผยแพร
- งานควบคุมมลพิษ
- งานศึกษาและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
- งานติดตามตรวจสอบ

๑.๑๒ งานควบคุมโรค
- งานการเฝาระวัง
- งานระบาดวิทยา
- งานควบคุมโรคติดตอและสัตวนําโรค
- งานโรคเอดส

๑.๑๓ งานบริการสาธารณสุข
-

งานรักษาและพยาบาล
งานชันสูตรสาธารณสุข
งานเภสัชกรรม
งานทันตกรรม
- งานสัตวแพทยและกิจการโรงฆาสัตว

- งานควบคุมมลพิษ
- งานศึกษาและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
- งานติดตามตรวจสอบ

๑.๑๒ งานควบคุมโรค
- งานการเฝาระวัง
- งานระบาดวิทยา
- งานควบคุมโรคติดตอและสัตวนําโรค
- งานโรคเอดส

๑.๑๓ งานบริการสาธารณสุข
-

งานรักษาและพยาบาล
งานชันสูตรสาธารณสุข
งานเภสัชกรรม
งานทันตกรรม
- งานสัตวแพทยและกิจการโรงฆาสัตว

๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงิน
- งานรับ – เบิกจายเงิน
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน

๒.๒ งานบัญชี
-

งานการบัญชี
งานทะเบียนคุมการเบิกจาย
งานการเงินและงบทดลอง
งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
-

งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา
งานพัฒนารายได
งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ
งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได

๒.๔ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและยานพาหนะ

๓. กองชาง
๓.๑ งานกอสราง
- งานกอสรางและบูรณะถนน
- งานกอสรางและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
- งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทางคมนาคม
- งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงิน
- งานรับ – เบิกจายเงิน
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน

๒.๒ งานบัญชี
-

งานการบัญชี
งานทะเบียนคุมการเบิกจาย
งานการเงินและงบทดลอง
งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
-

งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา
งานพัฒนารายได
งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ
งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได

๒.๔ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและยานพาหนะ

๓. กองชาง
๓.๑ งานกอสราง
- งานกอสรางและบูรณะถนน
- งานกอสรางและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
- งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทางคมนาคม
- งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป
- งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการกอสรางอาคาร
- ฝายบริการขอมูลและหลักเกณฑ
- งานออกแบบ

- งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป
- งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการกอสรางอาคาร
- ฝายบริการขอมูลและหลักเกณฑ
- งานออกแบบ

๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
-

งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
งานขนสงและวิศวกรรมจราจร
งานระบายน้ํา
งานจัดตกแตงสถานที่

๓.๔ งานผังเมือง
- งานสํารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟนฟูเมือง

๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
-

งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
งานขนสงและวิศวกรรมจราจร
งานระบายน้ํา
งานจัดตกแตงสถานที่

๓.๔ งานผังเมือง
- งานสํารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟนฟูเมือง

๔. กองการศึกษา
๔.๑ งานบริหารการศึกษา

๔. กองการศึกษา
๔.๑ งานบริหารการศึกษา

- งานขอมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานสงเสริมการศึกษา

- งานขอมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานสงเสริมการศึกษา

๔.๒ งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๔.๒ งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- งานขอมูลพัฒนาเด็กเล็ก
- งานวิชาการและสงเสริมพัฒนาการเด็ก
- งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๔.๓ งานศาสนา และวัฒนธรรม

- งานขอมูลพัฒนาเด็กเล็ก
- งานวิชาการและสงเสริมพัฒนาการเด็ก
- งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๔.๓ งานศาสนา และวัฒนธรรม

- งานกิจการศาสนา
- งานสงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
- งานกิจการเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและสันทนาการ

- งานกิจการศาสนา
- งานสงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
- งานกิจการเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและสันทนาการ

๘.๒ การวิเคราะหกําหนดตําแหนง
เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง ไดวิเคราะหกําหนดตําแหนงจากภารกิจที่ดําเนินการในแตละสวนราชการใน
ระยะเวลา ๓ ปขางหนาเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการมีเทาใด
เพื่อนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงเทาใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน
เพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถนําผลการวิเ คราะหตําแหนงมาจัดลําดับ สวนราชการตาม
โครงสร างกรอบอั ตรากําลั งพนักงานเทศบาล ๓ ป (ป งบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และกรอกขอ มูล ในกรอบ
อัตรากําลัง ๓ ป(ปงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) โดยมีปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘ ) เปนผูบริหาร
สูงสุด และรองปลัดเทศบาล เปนผูบังคับบัญชารองลงมา ตามโครงสรางการบังคับบัญชา ไดดังนี้
(๑) สํานักปลัดเทศบาล ประกอบดวย
- หัวหนาสํานักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
- เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
- บุคลากร
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
- เจาพนักงานธุรการ
- นักพัฒนาชุมชน
- จนท.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานจาง
- ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
- ผูชวยนักวิชาการเกษตร
- ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
- ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
- ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
- ผูชวยเจาหนาที่ปองกันฯ

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

๑
๑
๑
๑
๑
๑

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

- คนสวน
- พนักงานขับรถยนต
- คนงานทั่วไป
(๒) กองคลัง ประกอบดวย
- นักบริหารงานการคลัง (ผอ.กอง)
- นักวิชาการการเงินและบัญชี
- นักวิชาการคลัง
- เจาพนักงานจัดเก็บรายได
- เจาพนักงานพัสดุ
พนักงานจาง
- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
- ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
- ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
(๓) กองชาง ประกอบดวย
- นักบริหารงานชาง (ผอ.กองชาง)
พนักงานจาง
- ผูชวยชางโยธา
- ผูชวยเจาหนาที่ประปา
- ผูชวยชางสํารวจ
- ผูชวยชางไฟฟา
- ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
(๔) กองการศึกษา ประกอบดวย
- นักบริหารการศึกษา (หัวหนากองการศึกษา)
- นักวิชาการศึกษา
- ครู
พนักงานจาง
- ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไหล
- ผูดูแลเด็ก

๑ อัตรา
๑ อัตรา
๒ อัตรา
๑
๑
๑
๑
๑

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

๑ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
- อัตรา

กรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ๓ ป รอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
สวนราชการ

กรอบ
อัตรากําลัง
เดิม

อัตราตําแหนงที่คาดวา
จะตองใชในชวงระยะเวลา
๓ ป ขางหนา
๒๕๕๘ ๒๕๕๙

นักบริหารงานเทศบาล ๘
นักบริหารงานเทศบาล ๖
สํานักปลัด (๐๑)
นักบริหารงานทั่วไป ๖ (หน.สํานักปลัดฯ)
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๓-๕/๖ว
เจาพนักงานธุรการ ๒-๔/๕
นักพัฒนาชุมชน ๓-๕/๖ว
จนท.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑-๓/๔
บุคลากร ๓-๕/๖ว
จนท.บริหารงานทั่วไป ๓-๕/๖ว
พนักงานจาง
ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
ผูชว ยนักวิชาการเกษตร
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
ผูชวยเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
คนสวน
พนักงานขับรถยนต
คนงานทั่วไป
กองคลัง (๐๔)
นักบริหารงานคลัง ๗ (ผอ.กองคลัง)
นักวิชาการการเงินและบัญชี ๓-๕/๖ว
เจาพนักงานพัสดุ ๒-๔/๕
นักวิชาการคลัง ๓-๕/๖ว
จพง.จัดเก็บรายได ๒-๔/๕
พนักงานจาง
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
กองชาง (๐๕)
นักบริหารงานชาง ๗ (ผอ.กองชาง)
นายชางโยธา ๒-๔/๕/๖ว

เพิ่ม/ลด

๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

หมายเหตุ
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๑
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๑

๑
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-
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๒
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๒

๒
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-
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๑
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๑
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๑
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๑

๑

๑
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๑

๑

๑

-

-

-

๑
๑
๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑
-

๑
๑

๑
๑

๑
๑

+๑

-

-

กําหนดเพิ่ม

สวนราชการ
พนักงานจาง
ผูชวยชางโยธา
ผูชวยชางสํารวจ
ผูชวยชางไฟฟา
ผูชวยเจาหนาที่ประปา
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
กองการศึกษา (๐๘)
นักบริหารการศึกษา ๖ (หน.กองการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว
ครู คศ.๑
พนักงานจาง
ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไหล
ผูด ูแลเด็ก (ทั่วไป)
รวม

กรอบ
อัตรากําลัง
เดิม

อัตราตําแหนงที่คาดวา
จะตองใชในชวงระยะเวลา
๓ ป ขางหนา
๒๕๕๘ 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

๓๘

๓๙

๓๙

เพิ่ม/ลด
๒๕๕๘ ๒๕๕๙

หมายเหตุ
๒๕๖๐

-

-

-

-

-

-

๑

-

-

-

๓๙

+๑

๑๐. แผนภูมิโครงสรางการแบบสวนราชการตามแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ๓ ป รอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

โครงสรางเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
ปลัดเทศบาลตําบล
(นักบริหารงานเทศบาล ๘)
รองปลัดเทศบาล.
(นักบริหารงานเทศบาล ๖)

สํานักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป ๖

กองคลัง
นักบริหารงานคลัง ๗

กองชาง
นักบริหารงานชาง ๗

กองการศึกษา
นักบริหารการศึกษา ๖

หัวหน้ าสํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทัวไป ๖)

(งาน)บริ หารทัวไป
.............................

(งาน)นโยบายและแผน
.............................

(งาน)ควบคุมและจัดการ
คุณภาพสิ งแวดล้อม
.................

- บุคลากร ๕
- จนท.บริหารงานทั่วไป ๔
- จพง.ธุรการ ๕
- จนท.ปองกันฯ ๕
- ผช.เจาหนาที่ธุรการ
- คนสวน

(งาน)สังคมสงเคราะห
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
.............................

(งาน)สงเสริมการเกษตรและปศุสัตว
............................

- จนท.วิเคราะห์นโยบาย
และแผน ๕
- ผช.เจ้าหน้าทีบันทึก
ข้อมูล

- ผช.นักวิชาการเกษตร

- นักพัฒนาชุมชน ๕
- ผช.นักพัฒนาชุมชน

- ผช.จนท.ประชาสัมพันธ

- ผช.จนท.ปองกันฯ
- คนงานทั่วไป
- พนักงานขับรถยนต

โครงสรางของสํานักงานปลัดเทศบาล
ระดับ

๘

๗

๗ว

๖

จํานวน

-

-

-

๑

๖ว

๕

๔

๓

๒

๑

ลูกจางประจํา

พนักงานจางตามภารกิจ

พนักงานจางทั่วไป

๕

๒

-

-

-

-

๗

๓

โครงสรางกองคลัง
กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ๗)

งานการเงินและบัญชี
...............................

งานตรวจสอบภายใน
....................................

- นักวิชาการการเงินและบัญชี ๖ว
- นักวิชาการคลัง ๕
- ผช.จนท.การเงินและบัญชี

ระดับ
จํานวน

๗
๑

๗ว
-

๖
-

๖ว
๒

๕
๑

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
...................................

- เจาพนักงานพัสดุ ๔
- ผช.เจาหนาที่พัสดุ

๔
๑

๓
-

๒
-

๑
-

ลูกจางประจํา
-

พนักงานจางตามภารกิจ
๓

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
....................................

-เจาพนักงานจัดเก็บรายได 6ว
-ผช.จพง.จัดเก็บรายได

พนักงานจางทั่วไป
-

โครงสรางกองชาง
กองชาง
(นักบริหารงานชาง ๗)

งานกอสราง
..........................

งานประสานสาธารณูปโภค
..............................

- นายชางโยธา (ว)
- ผช.ชางโยธา
- ผช.จนท.บันทึกขอมูล

ระดับ
จํานวน

๗
๑

๗ว
-

๖
-

๖ว
-

๕
-

๔
-

๓
-

ฝายผังเมือง
.............................

- ผช.ชางไฟฟา
- ผช.จนท.ประปา

๒
-

๑
-

ลูกจางประจํา
-

พนักงานจางตามภารกิจ
๕

- ผช.ชางสํารวจ

ลูกจางชั่วคราว
-

โครงสรางกองการศึกษา
กองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ๖)

งานบริ หารการศึกษา
.................................

-

ระดับ
จํานวน

๗
-

๗ว
-

๖
๑

งานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
...........................

นักวิชาการศึกษา ๔

๖ว
-

๕
-

๔
๑

งานศาสนาและวัฒนธรรม
....................................

- ครู คศ ๑
- ผช.หน.พัฒนาเด็กเล็ก
- ผูด้ ูแลเด็ก

๓
-

๒
-

๑
-

คศ.๑
๑

พนักงานจางตามภารกิจ
๒

พนักงานจางทั่วไป
-

ภาคผนวก

๑๒. แนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
พนักงานเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง จะพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตอยางเต็มกําลังความสามารถ
ดวยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคํานึงถึงประโยชนของราชการและใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค
เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง จะกําหนดแนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลโดยการจัดทําแผนแมบทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหการปฎิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาลตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหพนักงานเทศบาลตําบล ทุกคน ทุกตําแหนง
ไดมีโ อกาสที่จ ะไดรั บการพัฒ นาภายในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป ทั้งนี้ วิธีการพั ฒนา อาจใช
วิธีการหลายๆ วิธี หรือ วิธีหนึ่งวิธีใดก็ได เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑. การพัฒนาผูบริหาร
๑.๑ การฝกอบรมและสัมมนาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๑.๒ การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาดานวิสัยทัศน อยางนอย ๒ ป/ครั้ง
๑.๓ เสริมการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น
๑.๔ สงเสริมการพัฒนาดานคุณธรรม ดานจริยธรรม รวมทั้งการพัฒนาความฉลาด
ดานอารมณ หรือ E.Q. ( Emotional Quotient) เพื่อ สง เสริม การเป นนักบริห ารที่ มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
๑.๕ การสงเสริมการพัฒนาทักษะความชํานาญหรือความรอบรูในดานตางๆ
(Skills of Knowledge)
๑.๖ การสงเสริมการพัฒนาความสามารถในการใชทักษะดานมนุษยสัมพันธ
๒. การพัฒนาความชํานาญการ (สายปฏิบัติ)
๒.๑ การฝกอบรมและสัมมนาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
๒.๒ สงเสริมการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น
๒.๓ การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอและฝกอบรมการใชอยางตอเนื่อง
๒.๔ การพัฒนาดานทักษะความชํานาญเฉพาะดาน (Technical Skills)
เพื่อใหมีความชํานาญมากยิ่งขึ้น
๒.๕ การพัฒนาดานมนุษยสัมพันธ กับเพื่อนรวมงาน
๓. การพัฒนาขาราชการบรรจุใหม/การเปลี่ยนสายงาน
๓.๑ การใหฝกทดลองการปฏิบัติงาน ใหทดลองปฏิบัติงานสําหรับบุคคลที่บรรจุใหม
๓.๒ การปฐมนิเทศก แนะนําชี้แจงกอนบรรจุงานใหมหรือแนะนําที่จะเปลี่ยนสายงานใหม
๓.๓ การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานใหมีการเปลี่ยนงานอาจจะ ๓-๔ เดือนครั้ง
เพื่อใหมีความรูเบื้องตนในงานหลาย ๆ ดาน

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง ไดประกาศคุณภาพ จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ดังนี้
๑. ขาราชการ พนักงาน หรือ ลูกจาง ตองปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ มุงมั่น มีความซื่อสัตย
สุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได
๒. ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของขาราชการ ไดแก
๑.๑ จรรยาบรรณตอตนเอง
๑.๒ จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา
๑.๓ จรรยาบรรณตอเพื่อนรวมงาน
๑.๔ จรรยาบรรณตอประชาชน
๓. ปฏิบัติงานตามคุณธรรมของพุทธศาสนา เชน การใชมรรค ๘ (ทางสายกลาง ) เปนแนวทาง
ในการเพิ่มความฉลาดทางดานสติปญญาและความฉลาดทางอารมณ ไปพรอมกัน เปนตน
๔. ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)
ไดแก ความถูกตอง ตรวจสอบได มีความโปรงใส มีความรับผิดชอบ ประชาชนมีสวนรวม ความคุมคา
๕. พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต อยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความรอบคอบ
รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคํานึงถึงประโยชนของราชการ และการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาคกัน

...............................................

-สําเนาคูฉบับคําสั่งเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด
ที่ ๒๕๗ / ๒๕๕๗
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป
(รอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
.................................
ดวยเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง จะดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาลของเทศบาล
ตําบลโพธิ์ทอง เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล เปนระยะเวลา ๓ ป (รอบปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ใหสอดคลองกับภารกิจหนาที่และเกิดประโยชนสงู สุด
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวด ๒ ขอ ๑๖ จึงแตงตั้ง
บุคคลที่มีชื่อและตําแหนงดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (รอบปงบประมาณ ๒๕๕๘ –
๒๕๖๐) ของเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง ดังนี้
๑. นายนิพนธ วิเชียรลม
นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ทอง ประธานกรรมการ
๒. นางเข็มทิศ ศรีรับขวา
ปลัดเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
กรรมการ
๓. นายอพิชาต สังวิบุตร
รองปลัดเทศบาลโพธิ์ทอง
กรรมการ
๔. นางสุคนธา สุขกําเนิด
ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
๕. นายพรชัย การะเกษ
ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
๖. นางชนิศา ปริโชติ์
หัวหนากองการศึกษา
กรรมการ
๗. นายพิษณุ ยุทธไกร
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
กรรมการ
๘. นายวิทยา อุดมลาภ
บุคลากร
เลขานุการ
ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ รวมกันจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ของเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง โดยใหคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ตามกฎหมายกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยเทศบาล ลักษณะงานที่ตอ ง
ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของสวนราชการตางๆในเทศบาล ตลอดจนภาระคาใชจาย
ของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนที่จะตองจายดานบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาล
โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังเทศบาลในระยะเวลา ๓ ป (ปงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เพื่อเปนกรอบในการ
กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานเทศบาลเพื่อเสนอ ก.ท.จ. รอยเอ็ด พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ) นายนิพนธ วิเชียรลม
(นายนิพนธ วิเชียรลม)
นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ทอง

ประกาศเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด
เรื่อง การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
.........................................
ตามที่มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๑๕๔๕ และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เปนตนมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน โดยประกาศฉบับดังกลาว ไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารบุคคล สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลในเรื่องไว และในหมวด ๑๒ โครงสราง
แบงสวนราชการไดกําหนดใหเทศบาลกําหนดสวนราชการเพื่อรองรับอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวย
เทศบาล กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
กฎหมายอื่นทีก่ ําหนดอํานาจหนาที่ใหแกเทศบาล โดยในการกําหนดโครงสรางสวนราชการ เทศบาลตองคํานึงถึง
ความตองการและความเหมาะสมของเทศบาล อีกทั้งตองกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการ
ตางๆ และใหมีการแบงราชการภายในสวนราชการตางๆ โดยจัดทําเปนประกาศเทศบาล เสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล นั้น
อาศัยอํานาจตามความในขอ๒๕๒,๒๕๓,๒๕๕,๒๕๖,๒๕๗และขอ๒๕๘ แหงประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง จึงประกาศกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาล
ตําบลโพธิ์ทอง เปน ๔ สวนราชการ และใหมีการแบงสวนราชการภายใน ดังนี้
๑. สํานักปลัดเทศบาล
ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิไดกําหนดใหเปน
หนาที่ของกอง หรือสวนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัตริ าชการของเทศบาล โดยมีการแบงสวน
ราชการภายใน เปน ๑๔ งาน ดังนี้
๑.๑ งานธุรการ มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณของเทศบาล
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวยความ
สะดวกในดานตาง ๆ
(๓) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และพนักงานเทศบาล
(๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ

(๕) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(๖) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๗) งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล
(๘) งานรับเรื่องราวรองทุกข และรองเรียน
(๙) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๑.๒ งานการเจาหนาที่ มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจาง
(๒) งานบรรจุและแตงตั้ง โอน ยาย และเลื่อนระดับ
(๓) งานการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(๔) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานและ
ลูกจาง
(๕) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผูท ําคุณประโยชน
(๖) งานแจงมติ ก.ท.จ. , ก.ท. ใหกองหรือฝายตาง ๆ ทราบ
(๗) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
(๘) งานประเมินผลการปฏิบัตงิ านประจาป
(๙) งานขออนุมัตปิ รับปรุงตําแหนงและอัตรากําลัง
๑๐) งานพัฒนาบุคลากร เชน การฝกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงานการลาศึกษาตอ การ
ขอรับทุนการศึกษา
(๑๑) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจาง การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ
(๑๒) งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจาง
(๑๓) งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่น ๆ
(๑๔) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๑.๓ งานทะเบียนราษฎร มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานตามพระราชบัญญัตทิ ะเบียนราษฎร
(๒) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดําเนินการเลือกตัง้
(๓) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๑.๔ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานทีร่ าชการ
(๒) งานปองกันและระงับอัคคีภัย
(๓) งานวิเคราะหและพิจารณา ทําความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทัง้ ดําเนินการดาน
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เชน
อุทกภัย วาตภัย
(๔) งานตรวจสอบ ควบคุมภายในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการปองกันบรรเทา
และระงับสาธารณภัย

(๕) งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) งานฝกซอมและดําเนินการตามแผน
(๗) งานเกี่ยวกับวิทยุสอื่ สาร
(๘) งานการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๙) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๑.๕ งานนิติการ มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย รางและพิจารณาตรวจราง
เทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวของ
(๒) งานจัดทํานิติกรรม รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย
(๓) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการรองทุกขหรือ
อุทธรณ
(๔) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทําที่ละเมิดเทศบัญญัติ
(๕) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๑.๖ งานวิเคราะหนโยบายและแผน มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานรวบรวม วิเคราะหและใหบริการขอมูลสถิติทจี่ ําเปนตองนํามาใชในการวางแผน และการ
ประเมินผลตามแผนทุกระดับ
(๒) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหนวยงานหรือ
องคกรที่เกี่ยวของ
(๓) งานวิเคราะหและคาดคะเนการเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความเพียงพอของ
บริการสาธารณูปโภคหลัก
(๔) งานวิเคราะหและคาดคะเนรายได – รายจาย ของเทศบาลในอนาคต
(๕) งานจัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกําหนดเคาโครงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามป
(๖) งานวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ
(๗) งานประสานงานกับหนวยงานในเทศบาลและหนวยงานอื่นที่เสนอขอบริการสาธารณูปการ
ในเขตเทศบาลและหนวยงานใกลเคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการ
ประเมินผลงานตามแผน
(๘) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานประจําปใหหนวยงานตาง ๆ ทราบ และดาเนิน
การ
(๙) งานรวบรวมขอมูลทางสถิติและงบประมาณ
(๑๐) งานเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ
(๑๑) งานจัดทํางบประมาณการรายจายประจําปของเทศบาลและงบประมาณ รายจายเพิ่มเติม
(ถามี)
(๑๒) งานศึกษาหาหลักฐานรายไดใหม ๆ ของเทศบาล
(๑๓) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย

๑.๗ งานประชาสัมพันธ มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานเผยแพรขาวสารของเทศบาล
(๒) งานเผยแพร สนับสนุน ผลงาน นโยบายของเทศบาล อําเภอและจังหวัด
(๓) งานเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น
(๔) งานศึกษาวิเคราะห วิจัย วางแผนดานประชาสัมพันธ โดยรวบรวม ความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือปญหาขอขัดของตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่เพือ่ เสนอแนะฝายบริหารวาง
หลักเกณฑ ปรับปรุงและแกไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสัมพันธกับนโยบายของ
ประเทศ
(๕) งานรวบรวมขอมูล สถิติตาง ๆ เพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธ
(๖) งานสารนิเทศ
(๗) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๘ งานรักษาความสงบเรียบรอย (งานเทศกิจ) มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร แผงลอย รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจ
และอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๒) งานควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ ขอบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวของ
(๓) งานศึกษาและวิเคราะหขาวเพือ่ เสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวของกับความมั่นคง
แหงชาติ
(๔) งานประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๙ งานพัฒนาชุมชน มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชมชุน
(๒) งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
(๓) งานจัดระเบียบชุมชน
(๔) งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพื่อนําบริการขั้นพื้นฐานไปบริการชุมชน
(๕) งานจัดทําโครงการชวยเหลือในดานตาง ๆ ใหแกชุมชน
(๖) งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย
สุขาภิบาล
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๐ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานควบคุมดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
(๒) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
(๓) งานควบคุมการประกอบการคาที่นารังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๔) งานปองกันควบคุมแกไขเหตุรําคาญและมลภาวะ

(๕) งานสุขาภิบาลโรงงาน
(๖) งานชีวอนามัย
(๗)งานฌาปนกิจ
(๘) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๑.๑๑ งานสัตวแพทย มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว
(๒) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคทีเ่ กิดจากสัตวเลี้ยงหรือสัตวปาที่นํามาเลี้ยงหรือสัตวที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติ
(๓) งานการระวังและรับผิดชอบในกลุมบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงตอการติดโรคสัตว
(๔) งานควบคุมการฆาสัตวและโรคฆาสัตว
(๕) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบา
(๖) งานปองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรําคาญจากสัตว
(๗) งานรายงานขอมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานดานสัตวแพทย
(๘) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๑.๑๒ งานรักษาความสะอาด มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานกวาดลางทําความสะอาด
(๒) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
(๓) งานขนถายสิ่งปฏิกูล
(๔) งานขนถายขยะมูลฝอย
(๕) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๓ งานสงเสริมสุขภาพ มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานใหบริการสาธารณสุข
(๒) งานสงเสริมสุขภาพ
(๓) งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
(๔) งานสาธารณสุขมูลฐาน
(๕) งานสุขภาพจิต และปองกันการติดยาและสารเสพติด
(๖) งานโภชนาการ งานอนามัยแมและเด็ก
(๗) งานอื่นใดที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๔ งานตรวจสอบภายใน มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวของ
(๒) งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย
(๓) งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท
(๔) งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน
(๕) งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได
(๖) งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา

(๗) งานตรวจสอบทรัพยสินของเทศบาล
(๘) งานตรวจสอบการทําประโยชนทรัพยสินของเทศบาล
(๙) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๒. กองคลัง
มีหนาทีร่ ับผิดชอบเกี่ยวกับการจาย– การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการ
เงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอื่น ๆ
งานเกี่ยวกับการจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน
รายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป งานเกี่ยวกับการพัสดุ
ของเทศบาล งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย โดยใหมีการแบงสวนราชการภายในเปน ๕ งาน ดังนี้
๒.๑ งานธุรการ มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณ
(๒) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและใหบริการ เรือ่ งสถานที่ วัสดุ อุปกรณ
ติดตออํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ
(๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผูบริหารและพนักงาน
เทศบาล
(๔) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของราชการ
(๕) งานสาธารณกุศลของหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ
(๖) งานรักษาความสะดวกและความปลอดภัยของสถานทีร่ าชการ
(๗) งานจัดทําคําสั่ง และประกาศ
(๘) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผูท ํา
คุณประโยชน
(๙) งานการรับเรือ่ งราวรองทุกขและรองเรียน
(๑๐) งานสวัสดิการตาง ๆ
(๑๑) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจางและการใหบําเหน็จความชอบเปน
พิเศษ
(๑๒) งานดานประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกแกประชาชน
(๑๓) งานการลาพักผอนประจําป และการลาอื่น ๆ
(๑๔) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๒.๒ งานการเงินและบัญชี มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท
(๒) งานควบคุมและการจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย
(๓) งานจัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจายเงิน
(๔) งานการจายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย
(๕) งานจัดทําบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวของทุกประเภท
(๖) งานจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน ประจําป และรายงานอื่น ๆ

(๗) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๒.๓ งานผลประโยชน มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดทําประกาศใหมายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อชาระภาษี
(๒) งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีผทู ี่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณจัดเก็บจาก
ทะเบียนคุมผูชาระภาษี (ผ.ท.๕)
(๓) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสิน หรือแบบคํารองของผูเสียภาษี
คาธรรมเนียม และรายไดอื่น ๆ
(๔) งานพิจารณาการประเมินและกําหนดคาภาษี คาธรรมเนียมในเบื้องตนเพือ่ นําเสนอ
พนักงานเจาหนาที่
(๕) งานแจงผลการประเมินคาภาษีแกผเู สียภาษี
(๖) งานจัดเก็บและชําระรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และรายไดอื่น
(๗) งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปายใน
ทะเบียนเงินผลประโยชน และทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.๕) ของผูเสียภาษีแตละราย
เปนประจําทุกวัน
(๘) งานดําเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณภาษี
(๙) งานเก็บรักษา และการนําสงเงินประจําวัน
(๑๐) งานเก็บรักษาและเบิกจายแบบพิมพตาง ๆ
(๑๑) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอื่น
(๑๒) งานศึกษาวิเคราะห วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร
คาธรรมเนียมและการจัดหารายไดอื่น ๆ ของเทศบาล
(๑๓) งานวางแผนการจัดเก็บรายได และการแกไขปญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได
(๑๔) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายไดของเทศบาล
(๑๕) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินและกําหนดคารายปของภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่และรายไดอื่น
(๑๖) งานประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีอากร
(๑๗) งานจัดทําหนังสือแจงใหผูอยูในเกณฑเสียภาษีทราบลวงหนา
(๑๘)งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อของผูไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน หรือ
คํารองภายในกําหนด และรายชื่อผูไมชาระภาษี คาธรรมเนียม และรายไดอื่นๆ ภายใน
กําหนดของแตละป
(๑๙) งานจัดทําหนังสือ แจงเตือนแกผเู สียภาษี กรณีไมมาชําระภาษี คาธรรมเนียม และ
รายไดอื่นๆ ภายในกําหนด
(๒๐) งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผเู สียภาษี กรณีไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน
ภายในกําหนด
(๒๑) งานประสานงาน เพื่อดําเนินคดีแกผูไมมาปฏิบัตหิ นาทีต่ ามกฎหมายภาษีทองถิ่น
(ไมยื่นแบบฯและไมชาระภาษี) โดยเสนอใหผูบงั คับบัญชาสัง่ การ

(๒๒) งานเกี่ยวกับการดําเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน
(๒๓) งานประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเรงรัดรายได
(๒๔) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๒.๔ งานพัสดุและทรัพยสิน มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการซื้อและการจาง
(๒) งานการซอมและบํารุงรักษา
(๓) งานการจัดทําทะเบียนพัสดุ
(๔) งานการตรวจสอบการรับจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
(๕) งานการจําหนายพัสดุ
(๖) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๒.๕ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานคัดลอกขอมูลที่ดิน
(๒) งานปรับขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(๓) งานปรับขอมูลแผนที่ภาษีบํารุงทองที่
(๔) งานตรวจสอบขอมูลภาคสนาม
(๕) งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน
(๖) การจัดทํารายงานเสนองานทะเบียนทรัพยสิน และงานบริการขอมูล
(๗) งานจัดเก็บและบํารุงรักษาแผนที่ภาษี
(๘) งานปรับขอมูลในทะเบียนทรัพยสินและเอกสารทีเ่ กี่ยวของ (ผ.ท.
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๑๑,๑๒,๑๗)
(๙) งานสํารวจและตรวจสอบขอมูลภาคสนาม
(๑๐) งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดินรหัสชื่อเจาของทรัพยสินและรหัสชื่อผูชําระ
ภาษี (ผ.ท.๔ และ ๕)
(๑๑) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพยสินและเอกสาร ขอมูลตาง ๆ
(๑๒) งานการจัดทํารางรายงานประจําเดือน
(๑๓) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. กองชาง
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดาน
วิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัตงิ านกอสรางบํารุง การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง
งานแผนดานวิศวกรรมเครือ่ งจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัตงิ าน เครื่องจักรกล การควบคุม
การบํารุงรักษาเครือ่ งจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ
อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรบั มอบหมาย โดยใหมีการแบงสวนราชการภายในเปน
๖ งาน ดังนี้

๓.๑ งานธุรการ มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณ
(๒) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและใหบริการ เรือ่ งสถานที่ วัสดุ อุปกรณ
ติดตออํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ
(๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผูบริหารและพนักงาน
เทศบาล
(๔) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของราชการ
(๕) งานรักษาความปลอดภัยของสถานทีร่ าชการ
(๖) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผูทํา
คุณประโยชน
(๗) งานจัดทําคําสั่ง และประกาศ
(๘) งานการรับเรือ่ งราวรองทุกขและรองเรียน
(๙) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจาง และการใหบําเหน็จความชอบเปน
กรณีพิเศษ
(๑๐) งานการลาพักผอนประจาป และการลาอื่น ๆ
(๑๑) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๓.๒ งานวิศวกรรม มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) ออกแบบคํานวณดานวิศวกรรม
(๒) งานวางโครงการและการกอสรางทางดานวิศวกรรม
(๓) งานใหคาปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงานทางดานวิศวกรรม
(๔) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางอาคารทางดานวิศวกรรม
(๕) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม
(๖) งานสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณ ออกแบบกําหนดรายละเอียดทางดาน
วิศวกรรม
(๗) งานศึกษา วิเคราะห วิจัยทางดานวิศวกรรม
(๘) งานประมาณราคาคากอสรางในสาขาวิศวกรรม
(๙) งานควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรม
(๑๐) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๓.๓ งานสาธารณูปโภค มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานดานกอสรางอาคาร ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ทางเทา เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่นๆ
(๒) งานวางโครงการและควบคุมการกอสราง
(๓) งานซอมบํารุงรักษาอาคาร ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน เขื่อน ทางเทา
(๔) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
(๕) งานปรับปรุงแกไขและปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ
(๖) งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานกอสราง

(๗) งานควบคุมพัสดุ งานดานโยธา
(๘) งานประมาณราคา งานซอมบํารุงรักษา
(๙) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๔ งานศูนยเครื่องจักรกล มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานควบคุมการใชยานพาหนะและเครือ่ งจักรกล
(๒) งานตรวจสอบซอมบํารุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล
(๓) งานควบคุมพัสดุและอุปกรณยานพาหนะและเครื่องจักรกล
(๔) งานตรวจสอบซอมบํารุงรักษาครุภัณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(๕) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๕ งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟา ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่น ๆ
(๒) งานประมาณการ
(๓) งานจัดสถานทีเ่ นื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่น ๆ
(๔) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณเกี่ยวกับการจัดสถานที่
(๕) งานสํารวจออกแบบและคํานวณอุปกรณไฟฟา
(๖) งานควบคุมการกอสรางในการติดตั้งอุปกรณไฟฟา
(๗) งานซอมบํารุงการไฟฟาในเขตเทศบาล
(๘) งานใหคาปรึกษาแนะนาตรวจสอบในดานการไฟฟา
(๙) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๓.๖ งานสวนสาธารณะ มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ เชน สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนหยอมฯลฯ
(๒) งานควบคุมดูแล บํารุงรักษาสถานทีพ่ ักผอนหยอนใจ
(๓) งานดูแล บํารุงรักษาตนไม พันธุไมตาง ๆ
(๔) งานจัดทํา ดูแลรักษาเรือนเพาะชําและขยายพันธุไมตาง ๆ
(๕) งานประดับ ตกแตงสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใชพันธุไมตาง ๆ
(๖) งานใหคําปรึกษาแนะนําเผยแพรทางดานภูมสิ ถาปตย
(๗) งานประมาณราคาดานภูมิสถาปตย
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. กองการศึกษา
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยใหมีงานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานบริหารวิชาการ งาน
โรงเรียน งานศึกษานิเทศก งานกิจการนักเรียน งานศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานกิจการ

ศาสนา สงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬา และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษา
นอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมายโดยใหมีการแบงสวนราชการภายในเปน ๓ งาน ดังนี้
๔.๑ งานธุรการ มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณ
(๒) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและใหบริการ เรือ่ งสถานที่ วัสดุ อุปกรณ
ติดตออานวยความสะดวกในดานตาง ๆ
(๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และพนักงาน
เทศบาล
(๔) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของราชการ
(๕) งานสาธารณกุศลของหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ
(๖) งานรักษาความสะดวกและปลอดภัยของสถานทีร่ าชการ
(๗) งานจัดทําคําสั่ง และประกาศ
(๘) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผูท ํา
คุณประโยชน
(๙) งานการรับเรือ่ งราวรองทุกขและรองเรียน
(๑๐) งานสวัสดิการตาง ๆ
(๑๑) งานดานประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกแกประชาชน
(๑๒) งานการลาพักผอนประจําป และการลาอื่น ๆ
(๑๓) งานรวบรวมขอมูลและจัดทําแผนของกองการศึกษา การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามแผน
(๑๔) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๔.๒ งานสงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสงเสริมและอนุรักษประเพณีของชาติและทองถิ่น
(๒) งานสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น
(๓) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๔.๓ งานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานการรณรงคเพื่อการรูหนังสือ เผยแพรขาวสาร เอกสารตาง ๆ แกประชาชนทั่วไป
(๒) งานสงเสริมและเผยแพรความรูดานวิชาชีพตาง ๆ แกเยาวชนและประชาชนทั่วไป
(๓) งานศูนยเยาวชน
(๔) งานการอบรม ปกครอง ดูแล และแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และแกไข
ปญหาตาง ๆ แกเยาวชนและประชาชน
(๕) งานพัฒนาเยาวชนใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
(๖) งานสงเสริมการกีฬา
(๗) งานหองสมุด
(๘) งานควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล วัดผลและประเมินผลกิจกรรม เยาวชน

(๙) งานชุมชนตาง ๆ เชน การอยูคายพักแรม
(๑๐) งานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
(๑๑) งานบริการดานวิชาการและอื่น ๆ
(๑๒) งานติดตอประสานงานกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของ
(๑๓) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ) นายนิพนธ วิเชียรลม
(นายนิพนธ วิเชียรลม)
นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ทอง

-๑๗-

๑๐. แผนภูมิโครงสรางการแบบสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป รอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

โครงสรางเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง
ปลัดเทศบาลตําบล
(นักบริหารงานเทศบาล ๘)
รองปลัดเทศบาล.
(นักบริหารงานเทศบาล ๖)

สํานักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป ๖
- งานบริหารงานทั่วไป - งานสงเสริมปศุสัตว
- งานนโยบายและแผน - งานวิชาการเกษตร
- งานกฏหมายและคดี - งานรักษาความสะอาด

กองคลัง
นักบริหารงานคลัง ๗

กองชาง
นักบริหารงานชาง ๗

- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได

- งานกอสราง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค

กองการศึกษา
นักบริหารการศึกษา ๖
- งานบริหารการศึกษา
- งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- งานศาสนาและวัฒนธรรม

- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- งานควบคุมโรค
- งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุข - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
- งานเทศกิจ
- งานอนามัยและสิ่งแวดลอม

- งานผังเมือง

