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เรื่อง แผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6
-----------------------------------------ดวยแผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2563) ของเทศบาลตําบลทายาง
ครบกํ าหนดใช บั งคั บ ในวัน ที่ 30 กั น ยายน 2563 และเทศบาลตําบลทายาง อําเภอทุงใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จะตองดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ใหแลว
เสร็จกอนแผนอัตรากําลัง 3 ป ฉบับเดิมจะครบกําหนด
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ ประกอบ มาตรา 23 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 จึงกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงในแผน
อัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบั บ นี้ เรีย กวา ประกาศเทศบาลตําบลทายาง เรื่อง แผนอัตรากําลัง ๓ ป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม 2563
ขอ ๓ ใหย กเลิ กการกําหนดตําแหนงและระดับ ตําแหนงในแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยใหเปนไปตามการกําหนดตําแหนงและระดับ
ตําแหนงฉบับนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.๒๕63

(นายชัยธิศักดิ์ อําลอย)
นายกเทศมนตรีตําบลทายาง
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แผนอัตรากําลัง 3 ป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
เทศบาลตําบลทายาง อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
--------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
แผนอัตรากําลัง 3 ป เปนเครื่องมือสําคัญในการตรวจสอบการใชตําแหนงของเทศบาลตําบล
ทายาง ใหเปนไปอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนการควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุ คคลไม ให เ กิ น ร อยละ 40 ของงบประมาณรายจ ายประจําปตามมาตรา 35 แหงพระราชการบัญญั ติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับแผนอัตรากําลัง 3 ป (ประจําปงบประมาณ
2551 – 2563) ของเทศบาลตําบลทายางที่ใชอยูในปจจุบันจะครบกําหนดในปงบประมาณ 2563 (สิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2563) ซึ่งเทศบาลตําบลทายางจะจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป(ประจําปงบประมาณ
2564 - 2566) ใหสัมพันธและสอดคลองกับแผนอัตรากําลังฉบับเดิม และในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
จะตองอาศัยระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้
๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข า ราชการหรื อ พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น (ก.กลาง)
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
(ก.จังหวัด) กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนั กงานสว นท องถิ่นวา จะมี ตําแหน งใดระดั บใด อยูในสว น
ราชการใด จํานวนเทาใดใหคํานึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยาก ปริมาณ
และคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระคาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ., เทศบาล, เทศบาล
และเมืองพัทยา) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ., เทศบาล, เทศบาล และเมืองพัทยา)จัดทําแผน
อัต รากํ า ลังของข า ราชการหรื อพนั กงานสว นทองถิ่น เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) กําหนด
๑.2 คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ. ก.ท. หรือ ก.เทศบาล)
ไดมีมติเห็น ชอบประกาศการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสว นทองถิ่น โดยกํ าหนดแนวทางให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ.,เทศบาล, เทศบาลและเมืองพัทยา) จัดทําแผนอัตรากําลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น โดยเสนอใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ
โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ., เทศบาล,เทศบาลและเมืองพัทยา) แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง เพื่อวิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ., เทศบาล
เทศบาลและเมืองพัทยา) วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบ
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อัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ป
1.3 จากหลั ก การและเหตุ ผ ลดั ง กล า วเทศบาลตํ า บลท า ยาง อํ า เภอทุ ง ใหญ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1

เพื่ อ ให เ ทศบาลตําบลทายาง มีโ ครงสรางการแบ งงานและระบบงานที่เ หมาะสม

ไมซ้ําซอน
๒.๒ เพื่อใหเ ทศบาลตําบลทายาง มีการกําหนดตําแหนง การจัด อัตรากําลัง โครงสรางให
เหมาะสมกับอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๒.๓ เพื่อใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นวาถูกตองเหมาะสมหรือไม
๒.๔ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตําบลทายาง
๒.๕ เพื่อใหเทศบาลตําบลทายางสามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแตงตั้งขาราชการ
เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลทายาง เกิดประโยชนตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจ
หนาที่มีประสิทธิภาพมีความคุมคาสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไม
จําเปนการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี
๒.๖ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
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3. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั ง ของเทศบาลตํ า บลท า ยาง ซึ่ ง ประกอบด ว ย
นายกเทศมนตรี เปน ประธาน หัว หนาส วนราชการทุกสว นราชการ เปน กรรมการ และมีขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น 2 คน เปนผูชวยเลขานุการ ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยมีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
๓.๑ วิเคราะหภารกิจอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทายาง ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่ น ให ส อดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย
ผูบริหาร รวมถึงสภาพปญหาของเทศบาลตําบลทายาง เพื่อใหการดําเนินการของเทศบาลตําบลทายางบรรลุ
ตามพันธกิจที่ตั้งไวจําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ตามหนวยงานตางๆ ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ
โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณาวา งานในปจจุบันที่ดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไม อยางไร
หากงานที่ทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคตก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไป
ตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคน
ของบางส ว นราชการเปลี่ ย นแปลงไป ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให เ กิ ด การเตรี ย มความพร อ มในเรื่ อ งกํ า ลั ง คนให ร องรั บ
สถานการณในอนาคต
3.2 การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิ จ ตามอํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ให ส ามารถแก ป ญ หาของจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply pressure เปนการนําประเด็น
คาใชจายบุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
กํา หนดตํ า แหน งในสายงานต า งๆ จํ า นวนตําแหนง และระดับ ตําแหนง ใหเหมาะสมกับ ภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตางๆ
3.3.1 การจั ดระดับ ชั้น งานที่ เหมาะสม ในการพิ จารณาถึ งต นทุน ตอการกํ าหนด
ระดับชั้นงานในแตละประเภท เพื่อใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของพนักงานสวนทองถิ่น ขาราชการครู และพนักงานจาง
โดยหลักการแลว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทํางานของ
องคกร ดังนั้น ในการกําหนดอัตรากําลังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในแตละสวนราชการจะตองมีการ
พิจารณาวาตําแหนงที่กําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมหรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนง
เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน
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รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจายตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542
3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลเวลาที่ใชใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริงโดย
สมมติฐานที่วา งานใดที่ตองมีกระบวนการและเวลาที่ใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากําลังคน
มากกวา อยางไรก็ดีในภาคราชการสวนทองถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน
งานเทคนิคดานชาง หรืองานบริการบางประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได ดังนั้น การคํานวณเวลาที่
ใชในกรณีของภาคราชการสวนทองถิ่นนั้นจึงทําไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative lnfc mation)
มากกวาจะเปนขอมูลที่ใชในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
กอนจะคํานวณเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วามีสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวางานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันมี
ลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนวยงานอื่น ก็มีความจําเปนตองมาใชประกอบการพิจารณาดวย
3.5 การวิ เ คราะห ผ ลงานที่ผานมาเพื่อประกอบการกําหนดกรอบอั ตรากําลังเปน การนํ า
ผลลัพธที่พึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังที่ตอง
ใชสําหรับการสรางผลลัพธที่พึงประสงคใหไดเปาหมายโดยสมมติฐานที่วาหากผลงานที่ผานมาเปรียบเทียบกับ
ผลงานในปจจุบันและในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจตองมีการพิจารณาแนวทางในการ
กําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหมเพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของ
สวนราชการและองคกรอยางสูงสุด
3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผูมีสวนไดสวนเสียหรือนําประเด็นตางๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอยใน
3 ประเด็นดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและ
การแบงงานในพื้นที่นั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมากเชนหากกําหนดโครงสรางที่มาก
เกินไปจะทําใหเกิดตําแหนงงานขึ้นตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ทั่วไปในสวนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจําเปนตองทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด
3.6.2 เรื่ อ งการเกษี ย ณอายุ ร าชการ เนื่ อ งจากหลายๆ ส ว นราชการในป จ จุ บั น มี
ขาราชการสูงอายุจํานวนมาก ดังนั้นอาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของขาราชการ ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนตําแหนงที่จะเกษียณอายุไป เปนตน
3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาที่ภายในสวน
ราชการและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการสวนราชการนั้นๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซึ่งมุมมอง
ตางๆ อาจทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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3.7 การพิ จารณาเปรี ยบเทียบการกรอบอัตรากําลังขององคกรอื่นๆ กระบวนการนี้เปน
กระบวนการนําขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานที่มีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจํานวน
กรอบอั ตรากํ า ลั งของงานการเจ าหน า ที่ ใน เทศบาล ก. และงานการเจาหนาที่ใน เทศบาล ข. ซึ่งมี ห น าที่
รับผิดชอบคลายกัน โดยสมมติฐานที่วาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละองคกรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันได
3.8 เทศบาลตําบลทายาง มีแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหพนักงานในองคกรทุกคนไดรับการ
พัฒนาความรูความสามารถในสายงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง
การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังไมมุงเนนในการเพิ่ม เกลี่ยหรือลดจํานวน
กรอบอั ต รากํ า ลั งเป น สํ า คั ญ แต มี จุ ดมุ งหมายเพื่อใหสว นราชการมีแ นวทางในการพิจ ารรากําหนดกรอบ
อั ต รากํ า ลั ง เป น ระบบมากขึ้ น นอกจากนั้ น ยั ง มี จุ ด มุ ง เน น ให ส ว นราชการพิ จ ารณาการกํ า หนดตํ า แหน ง
ที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกวาการเพิ่ม/ลดจํานวนตําแหนง ตัวอยาง เชน การวิเคราะหตนทุนคาใช
จายแลว พบวาการกําหนดกรอบตําแหนงในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกําหนดตําแหนง
ประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการ
ทํางานก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการวิเคราะหในสายอาชีพมากวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการ
อื่นก็กําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะงานนี้เปนตําแหนงประเภทวิชาการโดยไมไดเพิ่มจํานวนตําแหนงของ
สวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Man Power
Planning Framework) นี้จะเปนแนวทางใหสวนราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอในการที่
จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแตละสวน
ราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะทําใหสวนราชการ สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใช
ประโยชนในเรื่องอื่นๆ เชน
- การใชขอมูลที่หลากหลายจะทําใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตองมี
การเกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน
- การจัดทํากระบวนการจริง (Work process) จะทําใหไดเวลามาตรฐานที่จะสามารถ
นําไปใชวัดประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลไดอยางถูกตองรวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถนํา
ผลการจัดทํากระบวนการและเวลามาตรฐานนี่ไปวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Reengineer) อันจํานําไปสูการใชอัตรากําลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บขอมูลผลงาน จะทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซึ่งจะเปนประโยชน
ในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทํางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง
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4. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน
เทศบาลตํ า บลท า ยาง เดิมเป น สุขาภิบ าลทายาง ไดรั บ การยกฐานะตามพระราชบัญญั ติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตั้งอยูใน
อําเภอทุงใหญ ระยะหางจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 105 กิโลเมตร การสั ญจรไปมาสะดวก และเป น
เส น ทางผ า นไปยั งจั งหวั ดกระบี่ และสุ ร าษฎร ธ านี ลักษณะเปน เมืองเล็กๆ ประชากรมีค วามเปน อยู ที่
เรียบงายสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตรและคาขาย พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมเหมาะสําหรับการทํา
การเกษตร
สภาพปญหา/ความตองการของทองถิ่น
4.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
สภาพปญหา
- ปญหาฝุนละอองถนนสายหลักชาง (สวนที่ยังไมไดขยายผิวจราจร)
- มีปญหาน้ําทวมขังบริเวณถนนสายหลัก และถนนซอย ในหลายพื้นที่
- ถนนเปนหลุม – บอ บริเวณสายหนาอําเภอทุงใหญ
- การจราจรติดขัดบริเวณตลาดเย็น
- ปญหาถนนชํารุดทําใหการเดินทางไมสะดวกซอยมหาชัยอุทิศไมมีน้ําประปา
ใชไมมีไฟสองทาง
- ปญหาถนนชํารุดทําใหการเดินทางไปมาไมสะดวก
ความตองการ/แนวทางแกไข
- กอสรางถนนลาดยางสายประปา ๒ (หัว – ทาย)
- ปรับปรุงไหลทางหินคลุกถนนสายทุงใหญ – หลักชาง
- กอสรางทอระบายน้ําถนนสายทุงใหญ – หลักชาง (ฝงซาย)
- กอสรางอาคารตลาดเย็น
- กอสรางคูระบายน้ํา คสล.ถนนประปา 1
- ขยายเขตไฟฟาบานชองตลอดจากบานนางจินดา - บานนางปราณี
4.2 ดานเศรษฐกิจ
สภาพปญหา
- ประชาชนมีรายไดไมเพียงพอ ขาดการรวมกลุมในการประกอบอาชีพ ขาดความรู
ความชํานาญและเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ ทําใหไดผลผลิตไมเต็มที่และไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร
- มีการรวมกลุมของชุมชนแตยังไมมีความเขมแข็งเพียงพอ
- ถนนเปนหลุม – บอ บริเวณสายหนาอําเภอทุงใหญ
- ขาดเงินลงทุน และแหลงเงินทุนมีนอยเมื่อเทียบกับความตองการของประชาชน
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ความตองการ/แนวทางแกไข
- สงเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรมใหความรู และ
หาผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําเพื่อเพิ่มพูนความรูที่หลากหลายใหประชาชนในพื้นที่
- ตองอาศัยความเชื่อมโยงและการบูรณาการระหวางกลุม/องคกร/ชุมชนและภาค
สวนตางๆ
- สงเสริมพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑ ซึ่งจะสงผลให
มีการสรางรายไดลดรายจายในครัวเรือน
4.3 ดานสาธารณสุข
สภาพปญหา
-ปญหามลพิษ และกลิ่นเหม็นจากขยะ
- ปญหาขยะในตลาดสด
- ปญหาน้ําเสียจากตลาดไหลบนถนน สงกลิ่นเหม็น
ความตองการ/แนวทางแกไข
- ควรเปลี่ยนการเก็บขยะเปนเวลาสองทุม เพราะถาเก็บในชวงกลางวันขยะจะ
สงกลิ่น
- จัดใหมีการแยกถังขยะแหง ขยะเปยก
- กอสรางถนนสายขางสถานที่ทิ้งขยะ (ยายจากเสนเดิม เปลี่ยนเสนทางใหม
นางผอน ศรีสวัสดิ์ อุทิศให)
4.4 ดานสังคม – การศึกษา
สภาพปญหา
- การดูแลในเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมทั่วถึง เนื่องจากเทศบาลขาด
เครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย
- ประชาชนสวนใหญตองการใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลและโรงเรียนของ
เทศบาลเพื่อความสะดวกในการนําบุตรหลานมาฝากเรียน เพื่อจะไดประกอบ
อาชีพ
- ปญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ปญหายาเสพติด
ความตองการ/แนวทางแกไข
- ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณจุดเสี่ยง
- ปรับปรุงอาคารศูนยการเรียนรูเปนที่ทําการชุมชน
- ติดตั้งไฟเตือนบริเวณทางรวม ทางแยกดังนี้ แยกวิทยานุเคราะห แยกนาทอม
แยกถนนสิทธินรา แยกถนนชลประทาน แยกสุดเขตหนองขีน้ าค
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4.5 ดานการพัฒนาการเมือง การบริหาร ภายใตระบบธรรมาภิบาล
สภาพปญหา
- ปญหาความตองการและความจําเปนของประชาชนมีจํานวนมากซึ่งจะตองใช
งบประมาณในการพัฒนาสูงแตงบประมาณที่ไดรับมีจํานวนจํากัด
- ขาดอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน เนื่องมาจากเทศบาลตําบล
ทายางมีปริมาณงานดานตางๆ เพิ่มมากขึ้น
- สถานที่ปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมและภูมิทัศนบริเวณเทศบาลยังไมมีความพรอม
ในการปฏิบัติงานในงานบางดาน
- ประชาชน ผูนําชุมชน ควรไดรับการสงเสริมองคความรู บทบาทหนาที่ และ
พัฒนาการมีสวนรวมแบบบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น
ความตองการ/แนวทางแกไข
- เทศบาลจะตองบูรณาการความรวมมือกับสวนราชการอื่นๆ ในการพัฒนาตําบล
และสงเสริมใหประชาชนยึดหลักการพัฒนาแบบยั่งยืน
- จัดหา/ซอมแซมอุปกรณฯ ใหอยูในสภาพที่เหมาะสมตอการใชงาน
- ปรับปรุง ซอมแซม ตกแตงสถานที่ใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการใหบริการ
ประชาชนและการปฏิบัติงาน
- ประชาชน ผูนําชุมชน ควรไดรับการสงเสริมองคความรู บทบาทหนาที่ และ
พัฒนาการมีสวนรวมแบบบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น
4.6 ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สภาพปญหา
- ขาดความตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประชาชน เชน
สัตวน้ําใกลสูญพันธ ในชวงฤดูแลงขาดน้ําอุปโภคบริโภค ในชวงฤดูฝนน้ําทวมขัง ปาไมถูกทําลาย
- ดานมลภาวะจากการประกอบอาชีพของประชาชน เนื่องจากประชาชนบางสวนยังขาด
ความเขาใจและตองการความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต เห็นแกประโยชนสวนตน
ความตองการ/แนวทางแกไข
- สรางความตระหนักและสงเสริมการมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
- สงเสริมและสรางความเขาใจใหประชาชนตระหนักถึงประโยชนสวนรวมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
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5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ของเทศบาล
ตําบลทายางไดพิจารณาถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายจัดตั้งและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้
1. อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ซึ่งไดกําหนดอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลดังนี้
มาตรา 50 ภายใต บั ง คั บ แห ง กฎหมายเทศบาลตํ า บลมี ห น า ที่ ต องทํ า ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้

เทศบาล ดังตอไปนี้

1. รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
2. ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
4. ปองกันและระงับโรคติดตอ
5. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
6. ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
7. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูบริการ
8. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
9. หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล
มาตรา 51 ภายใต บัง คับ แห งกฎหมาย เทศบาลตํา บลอาจจั ดทํ ากิ จ การใดๆ ในเขต
1. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
2. ใหมีโรงฆาสัตว
3. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
4. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
5. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
6. ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
7. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
8. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
9. เทศพาณิชย
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2. อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ
มาตรา 16 ใหเ ทศบาลมีอํานาจและหนาที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นดวยตนเองดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2. การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
8. การสงเสริมการทองเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส
11. การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
13. การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
14. การสงเสริมการกีฬา
15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว
22. การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่นๆ
24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
25. การผังเมือง
26. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
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29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
31. กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
ในการนี้ คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั ง 3 ป (ป ง บประมาณ 2561-2563)
ของเทศบาลตํ า บลท า ยาง ได วิ เ คราะหภ ารกิจ อํานาจหนาที่ตามบทบัญ ญัติกฎหมายจากพระราชบัญญั ติ
เทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอน การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และวิเคราะหถึงจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และภัยคุกคามในการดําเนินการตามภารกิจ SWOT โดยวิเคราะหภารกิจและอํานาจหนาที่ออกเปน
7 ดาน ไดดังนี้
5.1 ดานโครงสรางพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(๑) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา (มาตรา ๑๖ (๒)
มาตรา ๕๐ (๒)
(๒) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ (มาตรา ๑๖ (๔)
(๓) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)
(๔) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)
(๕) การผังเมือง (มาตรา ๑๖ (๒๕))
(๖) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา (มาตรา ๕๑ (๑)
(๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา ๕๑ (๗)
(๘) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖)
(๙) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓)
(มาตรา ๕๑ (๓)
5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตมีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(๑) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙) (มาตรา ๕๐ (๖)
(๒) การสงเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔))
(๓) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)
(มาตรา ๕๐ (๔))
(๔) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส (มาตรา๑๖)
(๕) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฆาตปนสถาน (มาตรา๑๖(๒๐) (มาตรา๕๑ (๔)
(๖) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข (มาตรา ๕๑ (๖)
(๗) การควบคุมการเลี้ยงสัตว (มาตรา ๑๖ (๒๑)
(๘) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว (มาตรา ๑๖ (๒๒)
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ดังนี้

5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอยมีภารกิจที่เกี่ยวของ

เกี่ยวของ ดังนี้

ที่เกี่ยวของ ดังนี้

เกี่ยวของ ดังนี้

(๑) การักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน (มาตรา ๕๐ (๑)
(๒) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย
โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ (มาตรา ๑๖ (๒๓))
(๓) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(มาตรา๑๖ (๑๒))
(๔) การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(มาตรา ๑๖ (๑๗)
(๕) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (มาตรา ๑๖ (๓๐)
(๖) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๖ (๒๙)
5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการทองเที่ยว มีภารกิจที่
(๑) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากิจของราษฎร มาตรา ๕๑ (๕)
(๒) การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ มาตรา ๑๖ (๖)
(๓) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน มาตรา ๑๖ (๗) มาตรา ๕๑ (๙)
(๔) การสงเสริมการทองเที่ยว มาตรา ๑๖ (๘)
(๕) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง มาตรา ๑๖ (๑)
5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจ
(๑) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาตรา ๑๖ (๑๔)
(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ มาตรา ๑๖ (๑๓)
(๓) การดูแลที่สาธารณะ มาตรา ๑๖ (๒๗)
(๔) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย มาตรา ๑๖ (๑๘) มาตรา ๕๐ (๓)
5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจที่

(๑) บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนะธรรมอันดีของ
ทองถิ่น มาตรา ๑๖ (๑๑) มาตรา ๕๐ (๘)
5.7 ดานการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(๑) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง มาตรา ๕๐ (๕)
(๒) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา ๑๖ (๑๕))
(๓) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น มาตรา ๑๖ (๑๖)
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หมายเหตุ : มาตรา 50,51 หมายถึง พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และทีแ่ กไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 16 หมายถึง พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
การวิเคราะหภารกิจและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลทายาง ดวยเทคนิค SWOT analysis
จุดแข็ง (Strength –S)
๑. ผูบริหารมีความรู ความเขาใจในเรื่องการเมืองการปกครองของทองถิ่นเปนอยางดี
๒. มี ก ารจั ด โครงสร า งภายในที่ เ หมาะสมสอดคล อ งกั บ ภารกิ จ มี ก ารมอบหมายหน า ที่
รับผิดชอบ และมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๓. บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ โดยไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง
4. มีทรัพยากรธรรมชาติ ทางทรัพยากรปาไมและแหลงน้ําธรรมชาติเหมาะสําหรับแหล ง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
จุดออน (Weak – W)
๑. กฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ ต า งๆ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ขตลอดเวลา ขาดความชั ด เจนในการ
ดําเนินงาน
๒. มีพื้นที่รับผิดชอบหลายหมูบาน (11 หมูบาน) ทําใหงบประมาณในการพัฒนา ดานตาง ๆ ยัง
ไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน
๓. สถานที่ทํา การมี ความคับ แคบ เครื่อ งมือเครื่ องใชแ ละวัส ดุอุ ป กรณไ มเพีย งพอตอการ
ปฏิบัติงาน
โอกาส (Opportunity – O)
๑. นโยบายรัฐบาล/จังหวัด สนับสนุน การพัฒนาด านเกษตร เพื่อสนองยุทธศาสตรพัฒนา
เกษตรสูสากลสอดคลองกับศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. เทศบาลตําบลทายาง ใหความสําคัญในการพัฒ นา และสนับ สนุ น ดานการศึกษา ให มี
ความสอดคล องกั บความต องการของท องถิ่ น ให มี คุ ณภาพเท าเที ยมกั นและทั่ ว ถึ ง ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
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ขอจํากัด / ภัยคุกคาม (Threat – T)
๑. เทศบาลตํ า บลท า ยาง มี ข อ จํ า กั ด เรื่ อ งงบประมาณในการพั ฒ นา โดยการพั ฒ นา
ดานโครงสรางพื้นฐานนั้นจําเปนตองใชงบประมาณจํานวนมาก ดังนั้นทําใหกระทบตอ
การพัฒนาดานอื่นๆ
๒. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขาดความยืดหยุน ไมเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ
3. ระบบการบริหารจัดการ ความพรอมดานบุคลากร สถานที่ทํางาน เครื่องมือเครื่องใชใน
การพัฒนา
5.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(2) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
(3) การสาธารณูปการ
(4) การควบคุมอาคาร ผลักดันใหมีการใชกฎหมายควบคุมอาคาร
5.2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา จัดตั้งโรงเรียนหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหแกเด็กและเยาวชน
(2) การสงเสริมกีฬา
(3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล และการอนามัยสิ่งแวดลอม
(4) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
(2) ใหมเี ครื่องใชในการดับเพลิง
(3) สงเสริมการปองกัน ปราบปราม การแกไขปญหายาเสพติด
5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชกรรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวของ
ดังนี้
(1) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(2) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
(3) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่เกี่ยวของ
ดังนี้
(1) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
(3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ
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5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
(2) เทศพาณิชย
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการ
จากอํ า นาจหน า ที่ ต ามที่ ไ ด ก ล า วมาตามข อ 5 คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั ง 3 ป
(ปงบประมาณ 256-256) ของเทศบาลตําบลทายางไดวิเคราะหภารกิจอํานาจหนาที่ออกเปน ๗ ดานตามที่
กฎหมายกําหนดใหอํานาจเทศบาลดังกลาวสามารถจะแกไขปญหาของเทศบาลตําบลทายาง ไดโดยการจัดทํา
แผนพัฒนากําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานแตละดานใหเปนไปตามความตองการของประชาชนใน
เขตพื้นที่ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนพัฒนาอําเภอแผนพัฒนาจังหวัดนโยบาย
รัฐบาลและนโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบลทายาง
นโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ในการบริหารราชการ ไดแก
1. ยึดระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ กฎหมาย
2. ดานเศรษฐกิจและการใชจายงบประมาณ
3. ดานความมั่นคง
4. ดานการตางประเทศ
5. ดานสังคมจิตวิทยา
6. ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
7. ดานการศึกษา
8. ดานการพัฒนาระบบราชการ
9. ดานการพัฒนาอาชีพและรายได
10. ดานการวิจัยและพัฒนา
11. ดานการเตรียมการสูการเปนประชาคมอาเซียน ป 2558
12. ดานความปรองดองสมานฉันท
13. ดานการปฏิรูป
14. ดานการเลือกตั้ง
ยุทธศาสตรการพัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง
ยุทธศาสตรที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
ตอบสนองความตองการของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหมีอิสระและพึ่งพาตนเองได
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ยุทธศาสตรที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตแปรรูปและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาลมน้ํามันที่มี
คุณภาพแบบครบวงจร
ยุทธศาสตรที่ 2 การทองเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ใหมีความเขมแข็ง (ขาว,ไมผล,ปศุสัตว
ประมง)
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสูเมืองสีเขียวชุมชนเขมแข็งมั่นคงมั่งคั่งอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (Strategic Issue)ไดกําหนดยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตรดังนี้
1. การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เปนเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ
และนํานวัตกรรมเกษตรมาใชเพื่อสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตและสรางรายได
2. การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถ
สรางอาชีพและรายไดในพื้นที่เพิ่มขึ้น
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดลอมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวและการใชพลังงานสะอาด
4. ศูนยกลางการกระจายสินคาและโลจิสติกสชั้นนําของภูมิภาค ไดมาตรฐาน ลด
ตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและการขนสง
5. การพัฒนาสังคม การเรียนรูและภูมิปญญา เพื่อการอยูดีมีสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลทายาง ประกอบดวย
5 ยุทธศาสตร 26 แนวทางการพัฒนา รายละเอียด ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ระบบระบายน้ํา และทางเทา
1.2 จัดใหมีไฟฟาและแสงสวางในที่สาธารณะ ถนน ตรอก ซอย อยางทั่วถึง
1.3 จัดใหมีน้ําที่สะอาดสําหรับอุปโภค และบริโภคทุกครัวเรือน
1.4 พัฒนาระบบการจราจร
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาเทศบาลตําบลทายาง ใหเปนตําบลที่นาอยู
2.2 สงเสริมการกีฬาและนันทนาการแกประชาชน
2.3 สงเสริมบทบาทของหมูบาน/ชุมชนในการพัฒนาดานสาธารณสุข
2.4 สงเสริมสนับสนุนปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2.5 สงเสริมสนับสนุนชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม
2.6 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว
3.2 สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพและการรวมกลุมเพื่อการพัฒนาดานตาง ๆ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร ภายใตหลักธรรมาภิบาลและสราง
เครือขายประชาธิปไตย
แนวทางการพัฒนา
4.1 ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานใหพรอมตอการปฏิบัติภารกิจของบุคลากร
4.2 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
4.3 พั ฒ นาบุ ค ลากรของเทศบาลตํ า บลท า ยาง ทั้ ง ทางด า นการ ปฏิ บั ติ ง าน
ดานคุณธรรม และจริยธรรม
4.4 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
4.5 พัฒนาระบบการบริการประชาชน
4.6 สงเสริมระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.7 สงเสริมพัฒนาเครือขายดานประชาธิปไตยของผูนําองคกร
4.8 ฝกอบรมใหความรูดานประชาธิปไตยของชุมชน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
5.1 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
5.2 สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
5.3 สงเสริมสนับสนุนบํารุงรักษา บูรณะ ศาสนสถาน
5.4 สงเสริมสนับสนุนประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
6.1 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในเทศบาลตําบลทายางใหเปนตําบลนาอยู
6.2 ดูแล รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย ภายในเขตเทศบาล
นโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลตําบลทายาง
1. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน จะกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนนหนทาง ระบบ
ประปา ต องสะอาดและทั่ ว ถึ ง ขยายการใหบ ริการและบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะใหทั่ว ถึงเพื่อใหมีความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน ของประชาชน
2. นโยบายดานสิ่งแวดลอม โดยจะดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม จัดการขยะเพื่อ
ลดปญหาขยะที่กําลังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เชน สงเสริมการนํากลับมาใชใหม (Recycle) การจัดตั้งธนาคารขยะ
รณรงคใหประชาชนเห็นความสําคัญในการใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคาการใชพลังงานทดแทนและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว เพื่อลดภาวะโลกรอน
3. นโยบายดานเศรษฐกิจ จะสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสงเสริมอาชีพเพื่อใหประชาชนมีรายไดเสริมจากอาชีพ
ปกติ รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อที่จะสามารถแข็งขันไดในตลาด
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4. นโยบายดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จะดําเนินการดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อายุ
3-4 ป ใหมีคุณภาพ เพื่อลดภาระ เปนที่ไววางใจของผูปกครองและขยายชั้นอนุบาล รองรับเด็กเล็กที่จบจาก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล เพื่อลดภาระของผูปกครองในการหาที่เรียนตอยอดชั้นเรียนในระดับอนุบาล
รวมทั้งจะสงเสริมใหมีการอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
5. นโยบายด า นส ง เสริม คุ ณ ภาพชี วิ ต โดยการดู แล สงเคราะห ผู มี ร ายได น อย ให ก าร
สงเคราะหเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสทางสังคม ผูปวยโรคภูมิคุมกันบกพรอง สงเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน และสงเสริมกิจกรรมอาสาเพื่อสังคม (อสม.) จะสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนทุกวัย
ออกกําลังกาย เพิ่มพื้นที่ ในการเลนกีฬา จัดสรางอาคารอเนกประสงคและจัดทําเปนศูนยกีฬา ที่ไดมาตรฐาน
สามารถรองรับการแขงขันในระดับตางๆ ได
6. นโยบายดานการเมือง การบริหาร จะบริหารงานโดยเนนหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โปรงใส สามารถตรวจสอบได ใชจายงบประมาณอยางคุมคา เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรใน
หนวยงาน ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางถูกตอง จะจัดระบบการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐานและมีอุปกรณอยางเพียงพอ จัดตั้งศูนยอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน
(อปพร.อส.ตร.) เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานอื่นในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
7. นโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน จะดําเนินการสงเสริมใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูในชุมชน สงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล จะเปด
โอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและหาทางออกรวมกันในการแกไขปญหา รวมกันรับผิดชอบดําเนินการ
ในชุมชน เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนตนเองโดยเทศบาลเปนผูใหการสนับสนุน รวมทั้งสงเสริม
กิจกรรมชุมชนสัมพันธทุกประเภท
จากการวิเคราะหแลวพิจารณาเห็นวาภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะตองดําเนินการ ไดแก
ภารกิจหลัก
1) การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
2) การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
3) การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
4) การใหบริการดานสาธารณสุข
5) การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
6) การพัฒนาทางดานการศึกษา
7) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
8) การสงเสริมการกีฬา กิจกรรมนันทนาการ
ภารกิจรอง
1) การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถิ่น
2) การสงเสริม การฝกและการประกอบอาชีพของประชาชน
3) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
4) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
6) การสงเสริมการเกษตร
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7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
เทศบาลตําบลทายาง อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเปนสุขาภิบาลทายาง ไดรับ
การยกฐานะตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่
25 พฤษภาคม 2542 ตั้งอยูในอําเภอทุงใหญ ระยะหางจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 105 กิโลเมตร
การสัญจรไปมาสะดวก และเปนเสนทางผานไปยังจังหวัดกระบี่ และสุราษฎรธานี ลักษณะเปนเมืองเล็ก ๆ
ประชากรมีความเปนอยูที่เรียบงายสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตรและคาขาย พื้นที่สวนใหญเปนที่
ราบลุมเหมาะสําหรับการทําการเกษตรเทศบาลตําบลทายางกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน
6 ส ว น 1 หน ว ย ได แก สํานั กปลั ดเทศบาล กองคลั ง กองชาง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล อ ม และหน ว ยตรวจสอบภายใน ซึ่ง ตามแผนอั ตรากํ าลั งเดิม กํา หนดกรอบ
อัตรากําลังไวจํานวนทั้งสิ้น 83 อัตรา และจากการวิเคราะหการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่และภารกิจที่ได
กํ า หนดตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งในการกํ า หนดตํ า แหน ง พนั ก งานเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจางในตําแหนงใด จํานวนเทาใด จึงจะทําใหการปฏิบัติงานตามภารกิจที่มีอยูใน
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบนั้นๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการเก็บรวบรวม
ขอมูลดานตางๆ (เอกสารหมายเลข 1)
จากการเก็บรวบรวมสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแตละสวนราชการ พบวา ปริมาณงานของ
สํานักปลั ดเทศบาลมีจํ านวนมากกว า สว นราชการตางๆ จึงทําใหป ริมาณความตองการอัตรากําลังภายใน
ระยะเวลา 3 ป ขางหนามีจํานวนเพิ่มขึ้น เชน งานในฝายอํานวยการ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯลฯ
สําหรับกองชาง ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากการบริหารงานดานโครงสรางพื้นฐาน มีการพัฒนา
กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนน คูระบายน้ํา ฯลฯ หากวิเคราะหอัตรากําลังคนตอภารกิจงานพบวา ยังขาด
อัตรากําลังทางด านงานช างกองคลัง หากวิเคราะหอัตรากําลังคนตอภารกิจงาน พบวา ยังขาดอัตรากําลัง
ทางดานงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ฯลฯ
7.1 การเปรียบเทียบอัตรากําลังของตนเองกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในกลุมและ
ขนาดเดียวกัน (Benchmarking)
เทศบาลตําบลทายาง ไดดําเนินการเปรียบเทียบอัตรากําลัง (Benchmarking) กับเทศบาลอื่น
ซึ่งอยูในพื้นที่ใกลเคียง หรือในเขตจังหวัดเดียวกันซึ่งที่เปนเทศบาลสามัญ ประกอบดวยเทศบาลตําบลฉวาง
เทศบาลตําบลกะปาง เทศบาลตําบลนาบอน ผลจากการเปรียบเทียบอัตรากําลังคนตามกรอบอัตรากําลัง
ปรากฏดังนี้
อปท.
ทต.กะปาง
ทต.นาบอน
ทต.ฉวาง
ทต.ทายาง

สวน
ราชการ
(สวน)
3
5
5
6

งบประมาณ
รายจาย
ประจําป 2563
74,132,000
38,300,000
34,490,000
56,999,580

พนักงาน
เทศบาล
(คน)
29
18
19
32

พนักงานครู
เทศบาล
(คน)
4
4
1

ลูกจาง
ประจํา
(คน)
1
3
6
6

พนักงานจาง
(คน)

รวม
(คน)

38
22
11
44

72
47
36
83
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จากผลการเปรียบเทียบอัตรากําลัง (Benchmarking) จะเห็นวาการกําหนดอัตรากําลังของ
เทศบาลตําบลทายาง ยังตองปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภารกิจงานและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้ น
ดังนั้น เทศบาลตําบลทายางจึงมีความตองการใชบุคลากรที่มีความชํานาญ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการ
ปฏิบัติงานในอนาคตเทศบาลตําบลทายางอาจจะตองมีการปรับปรุงอัตรากําลัง เพื่อรองรับภารกิจถายโอนหรือ
ภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของงานบางกอง หรืออาจจะแบงสวนราชการอยางชัดเจนทั้งนี้ จะตองวิเคราะห
ปริมาณงานและความตองการกําลังคนควบคูกับภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรใหเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด
7.2 วิเคราะหอัตรากําลังภายในเทศบาลตําบลทายาง
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ
สําหรับองคกร ซึ่งชวยผูบริหารกําหนด จุดแข็ง และ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอมภายใน โอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปจจัยตางๆ ตอการทํางานขององคกร การ
วิเคราะห SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ เพื่อใหผูบริหารรูจุดแข็งจุดออน โอกาส
และอุปสรรคขององคกรซึ่งจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไมหลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได
ว า องค กรมี แ รงขั บ เคลื่ อ นไปยั งเป า หมายได ดีห รือ ไม มั่ น ใจไดอ ยา งไรว าระบบการทํา งานในองค กรยัง มี
ประสิทธิภาพอยู มีจุดออนที่จะตองปรับปรุงอยางไร ซึ่งการวิเคราะหสภาวะแวดลอม SWOT Analysis มี
ปจจัยที่ควรนํามาพิจารณา 2 สวน ดังนี้
1. ปจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ไดแก
1.1 S มาจาก Strengths
หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็ง
ดานทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ
1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปน ปญหาหรือ
ขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น
2. ปจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ไดแก
2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถึ ง โอกาส เปน ผลจากการที่ส ภาพแวดลอม ภายนอกขององคกรเอื้อ
ประโยชนหรือสงเสริมการ ดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน ผูบริหารที่ดีจะตองเสาะ แสวงหา
โอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats
หมายถึ ง อุป สรรค เปนขอจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซึ่งการ
บริหารจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ที่เกิดขึ้นใหไดจริง
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จุดแข็ง (Strength)
1. มีการแบงโครงสรางสวนราชการของเทศบาลชัดเจน ครอบคลุมอํานาจหนาที่ตามภารกิจ และ
สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามภารกิจที่ไดรับเพิ่มขึ้นหรือถายโอนในอนาคต
2. มีการแบงงานหรือการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับชั้น
3. มีการทํางานเปนทีม มีความรักความสามัคคี
4. มีจิตบริการมีความตั้งใจและอุทิศตนในการทํางาน
5. มีการรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
6. สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตามภารกิจและงบประมาณ
7. มีรายไดจากการจัดเก็บรายไดเปนของตนเอง ทําใหคลองตัวในการบริหารงาน
8. มีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอและเหมาะสม
9. สภาพแวดลอมในการทํางานเหมาะสม
10. ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาทั้งดานวิชาการและดานพัฒนาบุคลากร
11. บุคลากรในสังกัดสวนใหญเปนคนในพื้นที่
12. มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
13. บุคลากรในสังกัดเปนผูมีประสบการณ มีความรูความเชี่ยวชาญในงานที่หลากหลาย บาง
ภารกิจงานสามารถทํางานแทนกันได
14. มีการสงเสริมความกาวหนาในสายอาชีพ
15. แตละตําแหนงงานจะมีเครือขายการทํางานกวางขวาง
จุดออน (Weak)
1. บุคลากรที่มีความชํานาญเชี่ยวชาญเฉพาะดานไมเพียงพอตอการปฏิบัติราชการบางภารกิจ
ซึ่งทําใหบางภารกิจไมสามารถทํางานแทนกันได
2. การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางสวนราชการภายในยังขาดความเชื่อมโยง
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
3. ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิดรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหเกิด
สิ่งจูงใจและขวัญกําลังใจ ที่จะทําใหขาราชการและเจาหนาที่ทุมเทกําลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน
4. มีระเบียบ/กฎหมายใหมๆ เพิ่มขึ้นมาจํานวนมากทําใหทําใหการปฏิบัติของบุคลากรสะดุด
6. บุคลากรบางตําแหนงงานยังขาดความเขาใจถึงภารกิจและอํานาจหนาที่ของตนเอง
7. งบประมาณคอนขางนอยทําใหการตอบสนองตอความตองการของประชาชนในแตละดานยัง
ครอบคลุมไมไดเพียงพอ เชน ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการศึกษา ดานการ
สงเสริมการมีงานทํา
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โอกาส (Opportunity)
1. กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอื้อตอการบริหารงานของเทศบาล
2. นโยบายรัฐบาลเอื้อตอการพัฒนาและการแขงขัน
3. กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ
5. ความกาวหนาดานเทคโนโลยีทําใหมีความสะดวกคลองตัว และมีประสิทธิภาพในการทํางาน
มากขึ้น
6. เทศบาลไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอกเปนอยางดี
7. เทศบาลจัดใหมีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน
8. ผูบริหารใหความสําคัญตองานบุคคล เชนการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา การ
ฝกอบรมเพิ่มพูนองคความรู
9. ผูบริหารใหอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความสามารถได
อยางเต็มที่
10. เทศบาลมีเครือขายการสื่อสารที่สะดวกตอการติดตอเชื่อมโยงกับทุกภาคสวนทําใหการติดตอ
ประสานงาน การบริหารงาน การปฏิบัติงานเปนไปอยางรวดเร็ว
ขอจํากัด (Threat)
1. อํานาจหนาหนาที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ บางภารกิจยังไมมีความชัดเจน
2. การใหความอิสระเทศบาลจากสวนกลางยังไมเต็มที่ ยังตองอยูภายใตการกํากับ ควบคุมดูแล
จาก สวนภูมิภาค
3. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไมเพียงพอกับภารกิจที่ถายโอนใหกับทองถิ่น
4. ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน
5. ขอกําจัดดานงบประมาณ
6. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากการวิเคราะห SWOT ภายในองคกร พบวา เทศบาลตําบลทายางมีจุดแข็ง คือ
ดานองคกร เทศบาลมีการแบงโครงสรางมีการแบงงานกันทําอยางชัดเจน มีการมอบหมายงาน
มีการทํางานเปนทีม องคกรมีเครือขายการทํางานที่กวางขวาง ดานงบประมาณ มีการจัดเก็บรายไดเปนของ
ตนเอง ทํ าให คล องตัว ในการบริห ารงาน และมีเงินอุดหนุน จากรัฐ บาลในบางภารกิจ งาน ดา นผู บริหาร
มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงมีความมุงมันตั้งใจและอุทิศตนในการทํางานมีการสงเสริมความกาวหนาใน
สายอาชีพใหการสนับสนุนการพัฒนาทั้งดานวิชาการและดานพัฒนาบุคลากร มีการสงเสริมดานการศึกษา
ดานตัวบุคลากรในสังกัด บุคลากรในสังกัดมีความรักความสามัคคีมีจิตบริการมีความตั้งใจและอุทิศตนในการ
ทํางานรับ ฟงความคิดเห็น ซึ่งกัน และกั น และบุคลากรสวนใหญเปนคนในพื้ นที่เขตเทศบาล จึงทําให การ
ปฏิบัติงานการบริหารงานตรงตามความตองการของประชาชน แตละสายงานมีเครือขายการทํางานกวางขวาง
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จุดอ อน (Weak) เทศบาลตําบลทายางยังมีจุดออนภายในองค กร คือ ขาดแคลนบุคลากร
มีบุคลากรไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิดรวมถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม เพื่อใหเกิดสิ่งจูงใจและขวัญกําลังใจ ที่จะทําใหขาราชการและเจาหนาที่ทุมเทกําลังกายและความคิด
ในการปฏิบัติงานมีระเบียบ/กฎหมายใหมๆ จํานวนมากทําใหทําใหการปฏิบัติของบุคลากรไมทันตอเหตุการณ
บุคลากรบางทานยังขาดความเขาใจถึงภารกิจและอํานาจหนาที่ของตนเองงบประมาณคอนขางนอย ทําให
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนยังครอบคลุมไมไดเพียงพอ
โอกาส (Opportunity) ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใหความสําคัญตองาน
บุคคลเปนอยางดีใหโอกาสในการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา การฝกอบรม การสงเสริมเพิ่มพูนองคความรู
มีการจัดระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เอื้อตอการปฏิบัติงานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
ขอจํากัด (Threat) อํานาจหนาหนาที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ บางภารกิจยังไมมีความชัดเจน
การให ความอิสระของเทศบาลจากสว นกลางยังไมเต็มที่ ยังตองอยูภ ายใตการกํากับ ควบคุมดู แลจาก สว น
ภูมิภาคการจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไมเพียงพอกับภารกิจที่ถายโอนใหกับทองถิ่นระเบียบกฎหมายยังไม
เอื้อตอการปฏิบัติงานเทศบาลยังมีขอกําจัดดานงบประมาณมีเทคโนโลยีใหมๆ เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
เทศบาลตํ าบลท ายาง ยั งมี ค วามต องการอั ต รากํ า ลั งที่ เ ชี่ ย วชาญทางสายอาชี พเฉพาะด า น
บางภารกิจยังขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน และตองพัฒนาคนในองคกรใหมีความรูเพิ่มเติมยิ่งขึ้นให
ครอบคลุมทุกภารกิจงาน และจะตองจัดหาและพัฒนาเรื่องอุปกรณและเทคโนโลยีเครื่องจักรสําหรับภารกิจ
ใหญๆ เชน รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ําฯลฯ
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8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
จากสภาพปญหาของเทศบาลตําบลทายางดังกลาว เทศบาลตําบลทายางมีภารกิจ อํานาจ
หนาที่ ที่จะต องดํ าเนิน การแกไขปญหาดังกลาวภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้
๘.๑ โครงสรางสวนราชการเทศบาลตําบลทายาง
โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง (เดิม)
๑. หนวยตรวจสอบภายใน
2. สํานักปลัดเทศบาล
2.1 ฝายอํานวยการ
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- งานนิติการ
- งานการเจาหนาที่
- งานทะเบียนราษฎร
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานธุรการ

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
๑. หนวยตรวจสอบภายใน
2. สํานักปลัดเทศบาล
2.1 ฝายอํานวยการ
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- งานนิติการ
- งานการเจาหนาที่
- งานทะเบียนราษฎร
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานธุรการ

3. กองคลัง
3. กองคลัง
3.1 ฝายบริหารงานคลัง
3.1 ฝายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได
- งานพัสดุ และทรัพยสิน
- งานพัสดุ และทรัพยสิน
- งานแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพยสิน
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- งานธุรการ
- งานธุรการ
4. กองชาง
- งานสาธารณูปโภค
- งานไฟฟาสาธารณะ
- งานธุรการ

4. กองชาง
- งานสาธารณูปโภค
- งานไฟฟาสาธารณะ
- งานธุรการ

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5.1 ฝายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม
- งานขยะมูลฝอย
- งานธุรการ

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5.1 ฝายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม
- งานขยะมูลฝอย
- งานธุรการ

หมายเหตุ
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง (เดิม)
6. กองการศึกษา
6.1 ฝายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานโรงเรียน
- งานธุรการ

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
6. กองการศึกษา
6.1 ฝายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานโรงเรียน
- งานธุรการ

7. กองสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
- งานธุรการ

7. กองสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
- งานธุรการ

หมายเหตุ

๘.๒ การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง
เทศบาลตําบลทายางไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจที่จะดําเนินการในแตละสวน
ราชการในระยะเวลา 3 ป ขางหน า ซึ่ งเปนการสะท อนใหเ ห็น วาปริมาณงานในแตล ะสว นราชการมีเท าใด
เพื่อนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงประเภทใด สายงานใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบลทายางและเพื่อใหการบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลทายางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมาบันทึก
ขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้

26
กรอบอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2566
เทศบาลตําบลทายาง อําเภอทุง ใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลําดับ
ที่
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สวนราชการ
นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง
ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน
รองปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล (01)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน
(หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน
(หัวหนาฝายอํานวยการ)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก./ชก.)
นิติกร (ปก./ชก.)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปก./ชก.)
เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
เจาพนักงานทะเบียน (ปง./ชง.)
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)
ลูกจางประจํา (กลุมงานสนับสนุน)
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต

กรอบ อัตราตําแหนงที่คาดวา
อัตรา จะตองใชในชวงระยะเวลา
เพิ่ม/ลด
หมายเหตุ
3 ปขางหนา
กําลัง
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566
1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
2
1
1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1
3

1
3

1
3

1
3

-

-

-

พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมคี ุณวุฒ)ิ

15
16
17

ผูชวยนิติกร
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีทักษะ)

18
19

พนักงานขับรถยนต
พนักงานดับเพลิง

วางเดิม
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กรอบอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
เทศบาลตําบลทายาง อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลําดับ
ที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

สวนราชการ
พนักงานจางทั่วไป
ภารโรง
พนักงานดับเพลิง
กองคลัง(04)
นักบริหารงานการคลัง ระดับตน
(ผูอํานวยการกองคลัง)
นักบริหารงานการคลัง ระดับตน
(หัวหนาฝายบริหารงานการคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปก./ชก.)
เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.)
ลูกจางประจํา (กลุมสนับสนุน)
เจาพนักงานธุรการ
พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ)
ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
ลูกมือชางแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
กองชาง(05)
นักบริหารงานชาง ระดับกลาง
(ผูอํานวยการกองชาง)
เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
นายชางโยธา (ปง./ชง.)
ลูกจางประจํา (กลุมสนับสนุน)
นายชางไฟฟา
พนักงานจางตามภารกิจ(ประเภทผูม ีคุณวุฒิ)
ผูชวยนักผังเมือง
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

กรอบ อัตราตําแหนงที่คาดวา
อัตรา จะตองใชในชวงระยะเวลา
เพิ่ม/ลด
หมายเหตุ
3 ปขางหนา
กําลัง
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566
1
2

1
2

1
2

1
2

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

1
-

1

1

1

1

-

-

-

1
2

1
2

1
2

1
2

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

วางเดิม
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กรอบอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
เทศบาลตําบลทายาง อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลําดับ
ที่

สวนราชการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (06)

39 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ระดับตน
(ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
40 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ระดับตน
(หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)
41 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.)
42 เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
ลูกจางประจํา (กลุมสนับสนุน)
43 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

กรอบ อัตราตําแหนงที่คาดวา
อัตรา จะตองใชในชวงระยะเวลา
เพิ่ม/ลด
หมายเหตุ
3 ปขางหนา
กําลัง
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566
1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

6
8

6
8

6
8

6
8

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

วางเดิม

พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ)

44

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีมีทักษะ)

45
46
47
48
49
50
51

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานจางทั่วไป
คนงาน
คนงานประจํารถขยะ
กองการศึกษา(08)
นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน
(ผูอํานวยการกองการศึกษา)
นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน
(หัวหนาฝายบริหารงานการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)

วางเดิม

วางเดิม

29

กรอบอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
เทศบาลตําบลทายาง อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลําดับ
ที่
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

สวนราชการ
พนักงานจางตามภารกิจ(ประเภทผูม ีคุณวุฒิ)
ผูชวยนักวิชาการศึกษา
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ทต.ทายาง
ครูผดู ูแลเด็ก
พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมที ักษะ)
ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)
พนักงานจางทั่วไป
ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป)
กองสวัสดิการสังคม (11)
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน
(ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม)
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคณ
ุ วุฒิ)
ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
รวม

กรอบ อัตราตําแหนงที่คาดวา
อัตรา จะตองใชในชวงระยะเวลา
เพิ่ม/ลด
หมายเหตุ
3 ปขางหนา
กําลัง
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566
1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

เงินอุดหนุน

4

4

4

4

-

-

-

เงินอุดหนุน

3

3

3

3

-

-

-

งบทองถิ่น

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
83

1
1
1
83

1
1
1
83

1
1
1
83

-

-

-

หมายเหตุ การจัดแผนอัตรากําลังรอบนี้ ตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีการกําหนด
ตําแหนงเพิ่มใหมได และสามารถยุบตําแหนงได กรณีที่ภาระคาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิน
รอยละ 40 โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงภารกิจและปริมาณงาน เหตุผลความจําเปนในการขอ
ยุบตําแหนง เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดดวย

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตําแหน่งและการกําหนดเลขที่ตําแหน่งในส่วนราชการ
กรอบอัตรากําลังเดิม
ที่

ชื่อ - สกุล

พนักงานเทศบาล
1 จ.อ.เวชยันต์ หนูรักษา
2 จ.อ.เกษม ชูเมือง
สํานักปลัดเทศบาล (01)
พนักงานเทศบาล
3 พ.จ.อ.สุนทร ชินวงศ์
ฝ่ายอํานวยการ
4 นางยุพเรศ เพชรด้วง

คุณวุฒิการศึกษา

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

21-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 21-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)

กรอบอัตรากําลังใหม่
ระดับ

กลาง
ต้น

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

ระดับ เงินเดือน

เงินเดือน
เงิน
เงินเพิ่ม
ประจํา อื่นๆ/เงิน
ตําแหน่ง ค่าตอบแทน

หมายเหตุ

เงินเดือน

เงินประจํา
ตําแหน่ง

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน

21-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
21-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

กลาง

453,960

84,000

84,000

621,960

37,830

7,000

7,000

ต้น

468,960

42,000

-

510,960

39,080

3,500

-

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)

21-2-01-2101-001 หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป)

ต้น

21-2-01-2101-001 หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป)

ต้น

409,320

42,000

-

451,320

34,110

3,500

-

นบ.(นิติศาสตร์)
(บริหารรัฐกิจ)

21-2-01-2101-002 หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป)

ต้น

21-2-01-2101-002 หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป)

ต้น

356,160

18,000

-

374,160

29,680

1,500

-

21-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล

ชก.

21-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล

ชก.

349,320

-

-

349,320

29,110

-

-

21-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.

311,640

-

-

311,640

25,970

-

-

21-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. 21-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก.
ปง./ชง. 21-2-01-4102-001 เจ้าพนักงานทะเบียน
ปง./ชง.
21-2-01-4102-001 เจ้าพนักงานทะเบียน

299,640
297,900

-

-

299,640
297,900

24,970
24,825

-

-

21-2-01-3105-001 นิติกร

ปก./ชก.

207,480

-

-

207,480

17,290

-

229,200

-

-

229,200

19,100

-

-

ปง./ชง.
ปง./ชง.

155,640
152,760

-

-

155,640
152,760

12,970
12,730

-

-

-

-

214,560

17,880

-

-

217,200

18,100

งานการเจ้าหน้าที่
รปม. (รัฐประศาสนศาตร์)
5 นางสาวศศินุช สุขบาล
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
6 นายณรงค์ชัย ใยทอง
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
งานทะเบียนราษฎร
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง)
7 นายประจักษ์ ศรีสุขใส
8 ว่าง
งานนิติการ
9 นายศิริพงศ์ รัตนบุรี
นบ.(นิติศาสตร์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
10 นายชํานาญ ศรีสุขใส
นิติศาสตร์บัณฑิต
งานธุรการ
11 นางศิรินภา ยอดธรรมรัตน์
บช.(การสอบบัญชี)
ศศ.บ.(การจั
ดการทรัพยากรมนุษย์)
12 นางสาวชนากาญจน์ คงแก้ว
ลูกจ้างประจํา (กลุ่มงานสนับสนุน)
13 นายสุนทร ดํารงค์
มศ.3
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
14 นางสาวนันท์นภัส เครือจันทร์ คบ.ครุศาสตร์บัณฑิต

21-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.

-

ผช.นิติกร

21-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ
21-2-01-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ

ปก.
-

ปง.
ปง.

21-2-01-3105-001 นิติกร
-

ผช.นิติกร

21-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ
21-2-01-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ

-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

214,560

-

ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-

-

ผช.นักจัดการงานทั่วไป

-

217,200

กรอบอัตรากําลังเดิม
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

กรอบอัตรากําลังใหม่
ระดับ

15 นายสุริยัน อําลอย
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
16 นายเลอศักดิ์ เครือจันทร์
ปวส.(ช่างก่อสร้าง)
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
17 นายวัชรากรณ์ สุวรรณ
ม.3
ภารโรง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วท.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 21-2-01-3810-001 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก.
18 นายสุทธิพงศ์ ชุ่มชื่นสกุลสุข
ลูกจ้างประจํา (กลุ่มงานสนับสนุน)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 19 นายเชวงรัตน์ ไกรนรา
ปวช.ช่างยนต์
20 นายชัยยุทธ ไวยพันธ์
คบ.(อุตสาหกรรมศิลป์)
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
21 นายประเทือง ไกรนรา
ม.3
พนักงานดับเพลิง
22 นายพัฒนพงษ์ สังข์ช่วย
ม.6
พนักงานดับเพลิง
23 นายเอกชัย เพชรด้วง
ม.3
พนักงานดับเพลิง
พนักงานจ้างทั่วไป
วท.บ.(วิทยาศาตร์บัณฑิต)
พนักงานดับเพลิง
24 นายไตรรัตน์ ธราพร
25 นายจักรกฤษ ช่วยคุ้ม
ม.3
พนักงานดับเพลิง
กองคลัง (04)
26 นางสาวปวีณา พัฒนะจํารูญ
ศศ.บ.
21-2-04-2102-001 ผู้อํานวยการกองคลัง
ต้น
(การบริหารธุรกิจ)
(นักบริหารงานการคลัง)
ฝ่ายบริหารงานคลัง
27 นางสุจินตนา ชุมทอง

บธ.ม.(การบัญชี)

งานการเงินและบัญชี
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
28 นางสาวพีรดา บัวเผียน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
29 นางสาวกมลเนตร พรหมรักษ์
บช.บ (การบัญชี)
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
30 นางจรัสศรี รักบํารุง
บธ.บ. (การบัญชี)
31
ว่าง
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
32 นายวีระพล พรหมแสง
ปวส.ก่อสร้าง
งานพัสดุและทรัพย์สิน

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

เงินเดือน
เงิน
เงินเพิ่ม
ระดับ เงินเดือน ประจํา อื่นๆ/เงิน
ตําแหน่ง ค่าตอบแทน
124,440
-

-

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

-

พนักงานขับรถยนต์

-

130,080

-

-

ภารโรง

-

108,000

21-2-01-3810-001 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก.

หมายเหตุ

เงินเดือน

เงินประจํา
ตําแหน่ง

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน

124,440

10,370

-

-

-

130,080

10,840

-

-

108,000

9,000

-

-

245,280

-

-

245,280

20,440

-

280,080
252,120

-

-

280,080
252,120

23,340
21,010

-

-

-

-

-

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง

-

180,840
136,800
138,120

-

-

180,840
136,800
138,120

15,070
11,400
11,510

-

พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง

-

108,000
108,000

-

-

108,000
108,000

9,000
9,000

-

-

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

ต้น

396,000

42,000

-

438,000

33,000

3,500

-

พนักงานขับรถยนต์

21-2-04-2102-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

ต้น

21-2-04-2102-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

ต้น

376,080

18,000

-

394,080

31,340

1,500
-

-

21-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี

ชก.

21-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี

ชก.

299,640

-

-

299,640

24,970

-

-

-

204,600

-

-

204,600

17,050

ปก./ชก.

ปง./ชง.

266,040
297,900

-

-

266,040
297,900

22,170
24,825

-

-

-

176,520

-

-

176,520

14,710

-

-

-

ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

21-2-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
21-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-

ลูกมือช่างแผนที่ภาษีฯ

ปก.
ปง./ชง.

-

-

ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

21-2-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
21-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-

ลูกมือช่างแผนที่ภาษีฯ

กรอบอัตรากําลังเดิม
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
33 นางกฤติกา เลิศตระกูล
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
34 นายชยธร อําลอย
ปวส.บริหารธุรกิจ
งานธุรการ
ลูกจ้างประจํา
35 นายสรรชัย อาวุธเพชร
ปวช.ไฟฟ้า
กองช่าง (05)
36 นายกีรติ ทองแป้น
วท.บ.
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)

งานธุรการ
37 นางสาวอัมพร กลิ่นพงศ์
บธ.บ.การจัดการทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
38 นางกิติยา ไชยศรี
ศศ.บ.

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

21-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ

กรอบอัตรากําลังใหม่
ระดับ
ปง./ชง.

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

21-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ

เงินเดือน
เงิน
เงินเพิ่ม
ระดับ เงินเดือน ประจํา อื่นๆ/เงิน
ตําแหน่ง ค่าตอบแทน
ปง./ชง.
189,600
-

หมายเหตุ

เงินเดือน

189,600

15,800

-

ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

-

-

ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

-

184,320

-

-

184,320

15,360

-

เจ้าพนักงานธุรการ

-

-

เจ้าพนักงานธุรการ

-

236,640

-

-

236,640

19,720

เงินประจํา
ตําแหน่ง

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน

-

-

5,600
-

5,600
-

21-2-05-2103-001 ผู้อํานวการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

กลาง

21-2-05-2103-001 ผู้อํานวการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

กลาง

429,120

67,200

67,200

563,520

35,760

21-2-05-4101-004 เจ้าพนักงานธุรการ

ปง./ชง.

21-2-05-4101-004 เจ้าพนักงานธุรการ

ปง./ชง.

203,040

-

-

203,040

16,920

-

-

-

149,760

-

-

149,760

12,480

-

-

ปง.
ชง.

138,120
212,280

-

-

138,120
212,280

11,510
17,690

-

-

-

-

3,500
1,500
-

-

-

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

-

-

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)

งานสาธารณูปโภค
39 นายสุรเชษฐ์ เพชรอาวุธ
คอ.บ.วิศวกรรมโยธา
21-2-05-4701-001 นายช่างโยธา
40 นายภูวนัตนัย ประพฤติตรง
ปวช.(ช่างก่อสร้าง)
21-2-05-4701-002 นายช่างโยธา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
41 นายโกมล เพชรราช
วศ.บ.
ผช.นักผังเมือง
(วิศวกรรมโยธา)
งานไฟฟ้าถนน
ลูกจ้างประจํา (กลุ่มงานสนับสนุน)
42 นายอภิชิต เต็มเปี่ยม
ปวช.(ไฟฟ้ากําลัง)
นายช่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
43 นายอํานวย ทองศรีนุช
ป.4
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)
พนักงานเทศบาล
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 21-2-06-2104-001 ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
44 นายจักราวุธ แคล้วอาวุธ
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
45 ว่าง
21-2-06-2104-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 21-2-06-3606-001 นักวิชาการสุขาภิบาล
46 นางสาวสุดารัตน์ ทองจิตร

ปง.
ชง.

21-2-05-4701-001 นายช่างโยธา
21-2-05-4701-002 นายช่างโยธา

-

-

ผช.นักผังเมือง

-

219,360

-

-

219,360

18,280

-

-

นายช่างไฟฟ้า

-

218,280

-

-

218,280

18,190

-

-

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

179,280

-

-

179,280

14,940

ต้น

21-2-06-2104-001 ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ ต้น
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)

389,400

42,000

-

431,400

32,450

ต้น

21-2-06-2104-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ต้น
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)

389,400

18,000

-

407,400

32,450

ปก.

21-2-06-3606-001 นักวิชาการสุขาภิบาล

249,240

-

-

249,240

20,770

ปก.

กรอบอัตรากําลังเดิม
ที่

ชื่อ - สกุล

ลูกจ้างประจํา
47 นายสุรชัย ไกรนรา
พนักงานจ้างทั่วไป
48 นางกมลชนก สุวรรณฤทธิ์
49 นางสาวพิมพิดา แก้วเรือง
50 นายวิชัย กอบดวง
51 นายนัฐชัย ไกรนรา
52 นายจุมพล คชสิทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
53 นางสาวอุษณีย์ ชัยยัง
งานธุรการ
54 นางสาวนุชรินทร์ ชินราช

55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

คุณวุฒิการศึกษา

งานบริหารการศึกษา
67 นางสาวอภิญญา ศรีโรจน์

หมายเหตุ

เงินเดือน

ตําแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

มศ.3

-

พนักงงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

-

พนักงงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

232,920

-

-

232,920

19,410

ป.6
ป.ตรี
ป.6
ทลบ.
ป.4

-

คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

-

-

คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

-

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000

-

-

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000

9,000
9,000
9,000
9,000
9,000

ปวช.(บัญชี)

-

คนงาน

-

-

คนงาน

-

108,000

-

-

108,000

9,000

ชง.

249,360

-

-

249,360

21-2-06-4101-003 เจ้าพนักงานธุรการ

21-2-06-4101-003 เจ้าพนักงานธุรการ

20,780

-

-

-

-

-

-

-

-

3,500

-

-

-

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

-

134,760

-

-

134,760

11,230

-

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

-

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

168,480

-

-

168,480

14,040

-

คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ

-

-

คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงาน
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ

-

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000

-

-

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000

9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000

21-2-08-2107-001 ผู้อํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)

21-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน

-

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

-

เงินประจํา
ตําแหน่ง

-

-

ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 21-2-08-2107-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)
ศศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต)

ชง.

ระดับ เงินเดือน

เงินเดือน
เงิน
เงินเพิ่ม
ประจํา อื่นๆ/เงิน
ตําแหน่ง ค่าตอบแทน

เลขที่ตําแหน่ง

ศศบ.
(ศิลปศาสตร์บัณฑิต)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
นางสาวมนันยา เพชรด้วง
บช.บ (การบัญชี)
งานกําจัดขยะมูลฝอย
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
นายพงศ์ศักดิ์ หนูนิล
ม.3
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทวี บํารุงศรี
ป.4
นายฉัตรชัย บุญช่วย
ม.3
นายศราวุฒิ เขื่อนสาม
ม.3
นายสุวรรณน้อย ไกรนรา
ป.6
นายบรรชา เลิศไกร
ม.3
นายสรรเพชญ แก้วชะฎา
ป.ตรี
นายศุภชัย ปานสุวรรณ
ป.6
นายโกวิทย์ ทองสา
ป.6
กองการศึกษา (08)
ว่าง
-

ฝ่ายบริหารการศึกษา
66 นางสาวอัจจิมา มวยดี

กรอบอัตรากําลังใหม่

ต้น

21-2-08-2107-001 ผู้อํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)

ต้น

393,600

42,000

-

435,600

32,800

ต้น

21-2-08-2107-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)

ต้น

362,640

18,000

-

380,640

30,220

1,500
-

-

ปก.

21-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา

ปก.

207,480

-

-

207,480

17,290

-

-

กรอบอัตรากําลังเดิม
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

กรอบอัตรากําลังใหม่
ระดับ

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

ระดับ เงินเดือน

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
วท.บ (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
ผช.นักวิชาการศึกษา
ผช.นักวิชาการศึกษา
68 นางสาววาทินี เพชรช่วย
งานธุรการ
ปง./ชง. 21-2-08-4101-005 เจ้าพนักงานธุรการ
ปง./ชง.
69 ว่าง
21-2-08-4101-005 เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
70 นางสาวจิราพรรณ คชสิทธิ์
คบ.(ครุศาสตร์บัณฑิต)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
ศพด.เทศบาลตําบลท่ายาง
71 ว่าง
21-2-08-22281-63 ครูผู้ดูแลเด็ก
21-2-08-22281-63 ครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
72 นางสาวกานต์ศิณี เครือจันทร์
คบ. (ครุศาสตร์บัณฑิต)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
73 นางสําราญ รสมาลี
ศศ.บ.(วัฒนธรรมศึกษา)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผูด้ ูแลเด็ก(ทักษะ)
74 นางรัชนก ทับไทร
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผูด้ ูแลเด็ก(ทักษะ)
75 นางสาวศิวพร เชื้อพุทธ
คบ.(ครุศาสตร์บัณฑิต)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ดแู ลเด็ก(ทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
76 นางสาวอัจจิมาพร ธรฤทธิ์
ม.6
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
77 นางสาวดวงใจ ไกรนรา
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
78 นางสาวลัดดาวรรณ ศรีสุขใส
กองสวัสดิการสังคม (11)
79 นางสุนันต์ แก้วฤทธิ์
ศศ.ม.
21-2-11-2105-001 ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ต้น 21-2-11-2105-001 ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ต้น
(การบริหารและการพัฒนาสังคม)
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
(นักบราหรงานสวัสดิการสังคม)
งานพัฒนาชุมชน
80 นางสาวสุปราณี ขวัญปาน
ร.ม.
21-2-11-3801-001 นักพัฒนาชุมชน
ชก. 21-2-11-3801-001 นักพัฒนาชุมชน
ชก.
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์บัณฑิต)
ผช.นักพัฒนาชุมชน
ผช.นักพัฒนาชุมชน
81 นางสาวนพรัตน์ มงคลหล้า
ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์บัณฑิต)
ผช.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ผช.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
82 นางสาวชัญญานุช วัฒนสงค์
งานธุรการ
83 นายอดิศร เดชรักษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

-

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

-

-

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

-

เงินเดือน
เงิน
เงินเพิ่ม
ประจํา อื่นๆ/เงิน
ตําแหน่ง ค่าตอบแทน

หมายเหตุ

เงินเดือน

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน

-

-

28,530

-

-

10,490
9,830
9,400
10,130

-

-

3,500
-

-

-

-

-

-

-

-

207,600

-

-

207,600

17,300

297,900

-

-

297,900

24,825

155,640

-

-

155,640

12,970

342,360

-

-

342,360

125,880
117,960
112,800
121,560

-

-

125,880
117,960
112,800
121,560

108,000
108,000
108,000

-

-

108,000
108,000
108,000

442,320

42,000

-

484,320

36,860

396,000

-

-

396,000

33,000

203,640
131,520

-

-

203,640
131,520

16,970
10,960

145,320

-

-

145,320

12,110

หมายเหตุ ช่องเงินเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนที่จ่ายจริงตามระดับตําแหน่งและขั้นเงินเดือนของอัตรากําลัง
ที่มีอยู่ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. เงินเดือน

เงินประจํา
ตําแหน่ง

9000
9000
9000

กรอบอัตรากําลังเดิม

ที่

กรอบอัตรากําลังใหม่

เงินเดือน
เงิน
เงินเพิ่ม
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิการศึกษา
เลขที่ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ระดับ
เลขที่ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ระดับ เงินเดือน ประจํา อื่นๆ/เงิน
ตําแหน่ง ค่าตอบแทน
2. เงินประจําตําแหน่งของประเภทบริหารท้องถิ่น ประเภทอํานวยการท้องถิ่น และประเภทวิชาการระดับชํานาญการขึ้นไป ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
3. เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน
4. เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.), เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.), เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามาลายู (พ.ภ.ม.), เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.),
เงินวิทยฐานะ, เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) ฯลฯ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

หมายเหตุ

เงินเดือน

เงินประจํา
ตําแหน่ง

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน

๑0. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี
โครงสร้างของเทศบาลตําบลท่ายาง
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง)

หน่วยตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับต้น)

สํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

กองคลัง
ผู้อํานวยการกองคลัง

กองช่าง
ผู้อํานวยการกองช่าง

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)

กองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

กองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม(นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับต้น)

- ฝ่ายอํานวยการ

- ฝ่ายบริหารงานคลัง

- ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

- ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

- ฝ่ายบริหารการศึกษา

- ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน

โครงสร้างสํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) (1)
งานนิติการ
- นิติกร (ปก./ชก.) (1)
- ผช.นิติกร (ภารกิจ) (1)
งานการเจ้าหน้าที่
- นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (1)

งานทะเบียนราษฎร
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปก./ชก.) (1)
- เจ้าพนักงานทะเบียน (ปง./ชง.) (ว่าง)

งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (2)
- พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจํา) (1)
- ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (ภารกิจ) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) (1)
- ภารโรง (ทั่วไป 1)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.) (1)
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ลูกจ้างประจํา) (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจํา) (1)
- พนักงานดับเพลิง (ภารกิจ) (3)
- พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) (2)
-

ประเภท อํานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
ระดับ
กลาง
ต้น
ชํานาญการ ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน
จํานวน
-2
3
2
2

ลูกจ้างประจํา

3

พนักงานจ้าง
ทั่วไป
ภารกิจ

3

7

รวม

23

โครงสร้างกองคลัง
ผู้อํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) (1)
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) (1) (ว่าง)
งานการเงินและบัญชี
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (1)
- ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี (ภารกิจ) (1)

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- ลูกมือช่างช่างแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน (ภารกิจ) (1)
งานพัสดุและทรัพย์สิน
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภารกิจ) (1)
งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจํา) (1)

ประเภท อํานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
ระดับ
กลาง
ต้น
ชํานาญการ ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน
จํานวน
2
2
1
1

ลูกจ้างประจํา

1

พนักงานจ้าง
ทั่วไป
ภารกิจ

-

3

รวม

10

โครงสร้างกองช่าง
ผู้อํานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

งานสาธารณูปโภค
- นายช่างโยธา (ปง./ชง) (1)
- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)
- ผู้ช่วยนักผังเมือง (ภารกิจ) (1)

งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1)
- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1)

งานไฟฟ้าสาธารณะ
- นายช่างไฟฟ้า (ลูกจ้างประจํา) (1)
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ภารกิจ) (1)

ประเภท อํานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
ระดับ
กลาง
ต้น
ชํานาญการ ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน
จํานวน
1
2
1

ลูกจ้างประจํา

1

พนักงานจ้าง
ทั่วไป
ภารกิจ

-

3

รวม

8

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (ว่าง)

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
- นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.) (1)
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ลูกจ้างประจํา) (1)
- คนงาน (6)

งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1)

ประเภท อํานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
ระดับ
กลาง
ต้น
ชํานาญการ ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน
จํานวน
2
1
1
-

งานกําจัดขยะมูลฝอย
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ภารกิจ) (1)
- คนงานประจํารถขยะ (ทั่วไป) (8)

ลูกจ้างประจํา

1

พนักงานจ้าง
ทั่วไป
ภารกิจ

รวม

14

21

2

โครงสร้างกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) (ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

งานบริหารการศึกษา
- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1)
- ผช.นักวิชาการศึกษา (ภารกิจ) (1)
ศพด.ทต.ท่ายาง
ครูผู้ดูแลเด็ก (ว่าง 1)
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (4)
- ผู้แลเด็ก (ทั่วไป) (3)

ประเภท อํานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
ระดับ
กลาง
ต้น
ชํานาญการ ปฏิบัติการ
จํานวน
2
1

งานโรงเรียน

งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1) (ว่าง)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1)

-

พนักงานครูเทศบาล
-1

ทั่วไป
ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน
1-

ลูกจ้างประจํา
-

พนักงานจ้าง
ทั่วไป
ภารกิจ
3
6

รวม
14

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

งานพัฒนาชุมชน
- นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1)
- ผช.นักพัฒนาชุมชน (ภารกิจ) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ภารกิจ) (1)

งานสวัสดิการสังคม

งานธุรการ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1)

-

ประเภท อํานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
ระดับ
กลาง
ต้น
ชํานาญการ ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน
จํานวน
1
1
-

ลูกจ้างประจํา

-

พนักงานจ้าง
ทั่วไป
ภารกิจ

-

3

รวม

5

49
12. แนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ในการบริหารงานขององคกรตางๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่สําคัญที่สุดขององคกรก็คือ
ทรัพยากรมนุษยขององคกร เนื่องจากทรัพยากรมนุษยเปนผูใชทรัพยากรทางการบริหารอื่นๆ ขององคกรใน
การดําเนินงานให บรรลุ ผลตามวั ตถุ ประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ล นอกจากนี้
ปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรก็เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จขององคกร ซึ่งการที่องคกรจะสามารถ
รักษาความสมดุลระหวางปริมาณคนและปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรใหเหมาะสมไดอยางตอเนื่อง
องคกรจะตองมีการวางแผนการใชกําลังคนอยางเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององคกรให
มีศักยภาพอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
เทศบาลตําบลทายางไดเล็งเห็นความสําคัญของบุค ลากรผูปฏิบัติงานในองคกร อันไดแ ก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางในสังกัด ซึ่งจะเปนผูขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตรของ
หนวยงานใหสําเร็จผลตามจุดมุงหมายของการพัฒนาที่กําหนดไว จึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ของหนวยงานไวดังนี้
(1) จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม หรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะการฝกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น การเขารับการฝกอบรมที่หนวยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) จัดใหมีการฝกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยเทศบาลตําบลทายาง
เปนผูจัดอบรมเอง หรือรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียงเพื่อพัฒนาทักษะความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะสายงาน
(3) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให มี การแลกเปลี่ย นความรู หรื อ ประสบการณ ใ นการทํ างาน
ระหวางเจาหนาที่ทองถิ่นดวยกันเอง หรือผูชํานาญงานหรือผูเชี่ยวชาญจากสวนราชการอื่นๆ ตลอดจนถึงการ
ขอรับคําแนะนําปรึกษาจากผูกํากับดูแล หนวยงานตรวจสอบอื่นๆ เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เปนตน
(4) จัดใหมีการศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เปนแบบอยางที่ดีในการบริหารจัดการองคกรหรือการพัฒนาทองถิ่นในดานตางๆ เพื่อใหบุคลากร
สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับ มาปรับใชหรือประยุกตใชในการปฏิบัติงาน อันจะเปนการเพิ่ม
ประสิทธิผลการทํางานใหสูงขึ้น
(5) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น บุ ค ลากรให ต ระหนั ก ถึ ง การเป น ผู รั บ ใช ป ระชาชนในพื้ น ที่
การให บ ริก ารประชาชนด วยความรวดเร็ ว เสมอภาคและทั่ วถึ ง อํ านวยความสะดวกและลดขั้น ตอนการ
ใหบริการประชาชน เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการไดรับความพึงพอใจจากการใหบริการของเจาหนาที่
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(6) สงเสริมและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการใหบริการประชาชน ลดความ
ซ้ําซอนของงานและการใชทรัพยากรที่ไมจําเปนลง อันจะเปนการใชงบประมาณของหนวยงานใหคุมคามากขึ้น
(7) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาองคความรูในวิชาชีพของตนอยางตอเนื่อง ผาน
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหบุคลากรไดรับความรูและสามารถ
ประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และสงเสริมใหหนวยงานเปน
องคกรแหงการเรียนรูตอไป
(8) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรนําหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมา
ใชอยางตอเนื่องและปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลกําหนด
เทศบาลตําบลทายางยังตระหนักเปนอยางยิ่ง โดยมุงเนนที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล
แหงรัฐ คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด 4.0 เพื่อประโยชนของประชาชนเปนหลัก กลาวคือ
มีการบริหารจัดการที่เปดเผย โปรงใส
1. เปนเทศบาลตําบลที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน
ในการทํางาน บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของ หนวยงานได มีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน
ระหวางหนวยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเปนการตรวจสอบการทํางานระหวางกันและเปด
กวางซึ่งการมีสวนรวม การสรางเครือขาย
2. เทศบาลยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เปนการทํางานที่ตองเขาใจประชาชนเปนหลัก ทํางาน
เชิงรุกและมองไปขางหนา โดยตั้งคําถามเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไข ปญหาความตองการ
และตอบสนองความตองการประชาชนเปนสําคัญ การอํานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกสวนราชการ เพื่อเปด
โอกาสตอบโจทย ก ารทํ า งานร ว มกั น เทศบาลตํ า บลท า ยาง มุ ง เน น ให ป ระชาชนใช ร ะบบดิ จิ ต อล
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหประชาชนกาวทันความกาวหนาของระบบขอมูลสารสนเทศ โดยเปดใหประชาชนใช
บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนใชระบบอินเตอรเน็ตที่หนวยงาน ใหขอมูลผานไลน เว็บไซด
ของหนวยงานดวย
3. การกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล เทศบาลตําบลทายาง ไดยึดถือและปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือสํารวจทักษะ
ดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-Assessment)
โดยไดรวบรวมเปนนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรในการพัฒนาทักษะของพนักงาน
ในสังกัด
ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลทายาง ตามแนวทางขางตนนั้นไดกําหนดให
ทุกตําแหนง ไดมีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนา ในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ซึ่งวิธีการพัฒนา อาจ
ใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิด
ผลดีตอประชาชนและทองถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเนนที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงาน
ที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ เชน
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การบริหารโครงการ
การใหบริการ
การวิจัย
ทักษะการติดตอสื่อสาร
การเขียนหนังสือราชการ
การใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน

สวนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เทศบาลตําบลทายางเล็งเห็นวา มีความสําคัญ
อยางยิ่ง เนื่องจากวา บุคลากรที่มาดํารงตําแหนง ในสังกัดนั้น มีที่มาของแตละคนไมเหมือนกันตางสถานที่
ตางภาค ตางภาษาถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง
ประกอบกับพฤติการณปฏิบัติราชการเปนคุณลักษณะรวมของพนักงานสวนตําบลทุกคนที่พึงมี เปนการหลอ
หลอมใหเกิดพฤติกรรมและคานิยมพึงประสงครวมกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับเทศบาลตําบลทายาง
ประกอบดวย






การมุงผลสัมฤทธิ์
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
การเขาใจในองคกรและระบบงาน
การบริการเปนเลิศ
การทํางานเปนทีม

เทศบาลตําบลทายาง ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเปนสําคัญ
เพราะเขาใจดีวาหากคนในองคกรไดรับการพัฒนาแลว ยอมจะสะทอนใหองคกรไดรับการพัฒนาตามลําดับที่
เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงไดกําหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
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ประกาศเทศบาลตําบลทายาง
เรือ่ ง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลทายาง

.............................................................
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
ขอมูล ขาวสาร พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีก าวา ดวยหลักเกณฑ แ ละวิ ธีการบริ ห ารกิจการบา นเมื องที่ ดี
พ.ศ.2546 เพื่อเปนการรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561
– 2580) รวมทั้งใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ขาพเจา นายชัยธิศักดิ์ อําลอย นายกเทศมนตรีตําบลทายาง จึงกําหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลทายาง ดังนี้
1. ดานการสรรหา (Recruitment)
เทศบาลตําบลทายาง โดยงานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล ดําเนินการวางแผน
กําลังคนแสวงหาคนตามคุณลักษณะที่กําหนด และเลือกสรรคนดีคนเกงเพื่อปฏิบัติภารกิจของเทศบาลตําบล
ทายาง
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพื่อใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่
รองรับตอภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 –
2580)
1.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนการสรรหาขาราชการและพนักงานจางใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน โดยมุงเนนใหมีอัตราวางไมเกินรอยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด
1.3 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ ตองประกาศทาง
เว็บไซดเทศบาลตําบลทายางและประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น
1.4 แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาจากผูที่มีความรูค วามสามารถดานนั้น และ
สอดคลองกับระเบียบที่กําหนด
2. ดานการพัฒนา (Development)
เทศบาลตําบลทายางโดยงานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล ดําเนินการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากร เตรียมความพรอมของขาราชการและพนักงานจางเพื่อใหเปนบุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนา
ความรูทักษะ และสมรรถนะโดยใชเครื่องมือที่หลากหลายตามเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหสามารถ
รองรับภารกิจของเทศบาลตําบลทายาง แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 –
2580) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป ใหสอดคลองตามความจําเปน
และความตองการในการพัฒนาของบุคลากรในหนวยงาน
2.2 จัดทําแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแตละ
ตําแหนง
2.3 สรางบทเรียนความรูเฉพาะดานตามสายงานใหอยูในระบบ E-Learning เพื่อให
บุคลากรใชเปนแหลงเรียนรูไดตลอดเวลาอยางเปนระบบ
2.4 นําระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใชเปนระบบงาน
พัฒนาบุคคล
2.5 สงเสริมใหขาราชการและพนักงานจางพัฒนาตนเอง
2.6 จั ด ให มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรในหน ว ยงานที่ มี ต อ การพั ฒ นา
บุคลากร
3. ดานการรักษาไว (Retention)
เทศบาลตําบลทายางโดยงานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล ตองวางแผนกลยุทธดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร จัดทําเสนทางความกาวหนาใน
สายงาน ปรับปรุงระบบฐานขอมูลบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ ลูกจางประจํา
และพนักงานจางมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมยกยอง ชมเชยบุคลากรเพื่อใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 จัดทําและดําเนินสํารวจความตองการของบุคลากรที่มีตอหนวยงานและผูบริหาร เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงแกไข
3.2 กําหนดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธของบุคลากรในหนวยงานผานกิจกรรมตางๆ
3.3 จัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงานแจงเวียนใหขาราชการรับทราบ
3.4 ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรใหเปนปจจุบัน (ระบบฐานขอมูลบุคลากรแหงชาติ)
3.5 จัดกิจกรรมยกยอง ชมเชยบุคลากร ที่เปนแบบอยางที่ดีในดานตางๆ
3.6 จัดสวัสดิการใหแกบุคลากรตามที่ระเบียบกําหนด
3.7 ควบคุ ม ให ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการข า ราชการ ลู ก จ า งประจํ า และ
พนักงานจางเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด พรอมทั้งการเลื่อนขั้นเงินเดือน คาตอบแทนตองดําเนินการให
เปนไปตามระเบียบที่กําหนด และใหเปนธรรมแกบุคลากรทุกคน
4. ดานการใชประโยชน (Utilization)
เทศบาลตําบลทายางโดยทุกสวนราชการตองรวมมือในการบริหารทรัพยากรอยางเปน
ระบบ แจงใหบุคลากรเขาถึงชองทางการรับทราบขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม
กํากับ ดูแลใหปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ
รวมทั้งควบคุม กํากับ ดูแลผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมขาราชการ
4.2 การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในตําแหนงตางๆ ใหยึด
ความรูความสามารถและประโยชนตอองคกรเปนหลักในการคัดเลือก
ทั้งนี้ใหงานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล รายงานผลการดําเนินการตามนโยบาย
ดังกลาวตอนายกเทศบาลตําบลทายางทราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกป)
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายชัยธิศักดิ์ อําลอย)
นายกเทศมนตรีตําบลทายาง

“นครศรี ธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง
เทศบาลตําบลทายาง อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดประกาศคุณธรรม จริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล เพื่อใหพนักงานและพนักงานจางที่มีหนาที่ดําเนินไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม และไมหวังประโยชนสวนตน อํานวยความสะดวกใหบริการประชาชนดวยความเปนธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามคานิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
ยึดถือประโยชนของประเทศมากกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน
ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย
ใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ
ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปรงใส และตรวจสอบได
ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแลว เทศบาลตําบลทายาง ยังกําหนดคานิยมรวม
สําหรับองคกรและพนักงานสังกัดเทศบาลตําบลทายางทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบ
และกฎบังคับขออื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน อันกอใหเกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยเทศบาลตําบล
ทายาง ไดกําหนดแนวนโยบายการกํากับดูแลเพื่อที่ใหบุคลากรในสังกัดปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้
นโยบายการกํากับดูแลองคการทีด่ แี ละแนวทางในการปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลตําบลทายาง
1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีแนวทางดังนี้
1.1 ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองระบอบอื่นที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศไทย
1.2 จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระราชินี
และพระรัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา
2.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีแนวทางดังนี้
2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและไมกระทําการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําดังกลาวของเทศบาลอาจขัดประมวลจริยธรรม
พนักงานเทศบาลตองหยุดการกระทําดังกลาว
2.2 ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีขอขัดแยง
ระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี
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2.3 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครอง
ผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว
2.4 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองสนับสนุน
สงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย มีผลงานดีเดน
2.5 ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสว นราชการ
หรือราชการโดยรวม
3. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยและรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้
3.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม ไมมุงหวังและแสวงหา
ผลประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน
3.2 ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณของกฎหมาย
3.3 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนไดปฏิบัติอยางมีเหตุผล
และถูกตอง ชอบธรรม พรอมยินดีแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไมใหกระทําการ
หรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ
3.5 ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง
3.6 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
กําลังความสามารถที่มีอยู ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย
3.7 ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่กอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของ
ตนเองหรือพนักงานสวนตําบลคนอื่น
3.8 ใชดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถเยี่ยงที่
ปฏิบัติในวิชาชีพ
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ตองรีบแกไขใหถูกตองและแจง
ใหหัวหนาสวนราชการทราบ
3.10 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ
ประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมาย
3.11 ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ใน
กรณีที่สั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาวใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพื่อให
ผูสั่งพิจารณาสัง่ การตอไป
4.การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาผลประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน
ทับซอน มีแนวทางดังนี้
4.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่เคยมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรค
พวกเพื่อนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณหรือใหโทษแกบุคคลนั้น
4.2 ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย
4.3 ไมกระทําการ หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่

57
4.4 ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่นตองยึดถือ
ประโยชนของทางราชการเปนหลัก
4.5 ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่นเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบ
แทนของตนหรือของญาติของตนไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่แลว
ก็ตาม
5.6 ไมใชตําแหนงหรือกระทําการที่เปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ
4.7 ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง
ตนเองหรือบุคคลอื่นไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
5.การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้
5.2 เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานสวนตําบลตองมีหนาที่
รายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐานพยานตอหัวหนาสวนราชการ
5.3 ตองรายงานการดํารงตําแหนงที่ไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทนใน
นิติบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถิ่น ตอหัวหนาสวนราชการในกรณี
ที่การดํารงตําแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่
5.4 ในกรณีที่พนักงานเทศบาลเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซึ่งมีลักษณะ
ตามขอ 5.2 หรือขอนี้พนักงานสวนทองถิ่นมีหนาที่ตองคัดคานการกระทําดังกลาว
5.5 ปฏิ บัติห นาที่ ดวยความรู ความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานปฏิบั ติ
หนาที่โดยยึดมั่นในความถูกตองเที่ยงธรรมถูกตองตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ
5.6 ปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยยึ ด มั่ น ในระบบคุ ณ ธรรม เพื่ อ ประโยชน สุ ข ของประชาชน
รวมทั้งละเวนการแสวงหาตําแหนง บําเหน็จความชอบและประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ
5.7
ตัดสินใจและกระทําการใดๆโดยยึดประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ
ประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน
5.8 ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของผูใตบังคับบัญชายึดมั่นความถูกตอง เที่ยง
ธรรม ยึดถือผลประโยชนของชาติ
๖. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้
๖.๑ ปฏิบัติใ หลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวน การใชอํานาจเกินกวา
ที่มีอยูตามกฎหมาย
๖.๒ ปฏิบัติหนาที่ หรือดําเนินการอื่น โดยคํานึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมี
อํานาจตามกฎหมาย
๖.๓ ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจาก
อคติ และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนด
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เพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได เชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเปนการเลือก
ปฏิบัติที่มีเหตุผล เปนธรรม และเปนที่ยอมรับกันทั่วไป
๖.๔ ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา
๖.๕ ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณ
และตองปฏิบตั ิหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด
๖.๖ ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา
๖.๗ ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใสและใหเกียรติผูรับบริการ
๖.๘ สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค
ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี
๖.๙ ให บ ริ ก ารด ว ยภาษาถ อ ยคํ า สุ ภ าพ ชั ด เจน เข า ใจง า ย หลี ก เลี่ ย งการใช
ศัพทเทคนิค หรือถอยคําภาษากฎหมายที่ผูรับบริการไมเขาใจ
๖.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไมใหเสื่อมเสียหรือ
กระทบสิทธิของบุคคลอื่น
๖.๑๑ เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูมีสวนไดเสียในสถานที่
ใหบริการและนําขอมูลดังกลาวมาใชในการแกไขปญหา ปรับปรุงพัฒนาหนวยงานและการใหบริการประชาชน
มีแนวทางดังนี้

๗. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง

๗.๑ ไมใชขอมูลที่ไดมาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไมใชการปฏิบัติหนาที่
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไมอนุญาตหรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมาย
เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดกําหนดยกเวนไว ทั้งนี้ จะตองดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
๗.๓ เปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ใหผูรับบริการไดรับทราบ รวมถึงให
ขอมูลขาวสารแกผูมารองขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย
๗.๔ ใช ข อมู ล ขาวสารของทางราชการในทางที่เปนประโยชนถูกตอง ดวยความ
ระมัดระวัง ไมเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนความลับของทางราชการ
๗.๕ ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน
๘.การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได มีแนวทาง
ดังนี้
๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็ม
กําลังความสามารถ
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๘.๒ ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให ดวยความ
ประหยัดคุมคา ไมฟุมเฟอย
๘.๓ ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด
๘.๔ อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
กําลังความสามารถที่มีอยู ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย
๘.๕ ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่กอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของตน
หรื อ ของพนั ก งานส ว นตํ า บลอื่ น ไม ก า วก า ยหรื อ แทรกแซงการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องพนั ก งานส ว นตํ า บลอื่ น
โดยมิชอบ
๘.๖ ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ ที่ปฏิบัติ
ในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติสวนตัว ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณี
๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ ตองรีบแกไขใหถูกตอง และแจง
ใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน
๘.๘ ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใชขอมูลที่เปนจริงและครบถวน เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ
๘.๙ ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณี
ที่สั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพื่อใหผูสั่ง
พิจารณาสั่งการตอไป
๘.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม มุงมั่นและปฏิบัติหนาที่เสร็จ
สมบูรณภายในเวลาที่กําหนดงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายภายในเวลาไดผลลัพธตาม
เปาหมาย คุมคาดวยวิธีการที่ถูกตองที่กําหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกตองชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุด
ตอประเทศชาติ ประชาชน
๘.๑๑ ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ ความรู ความสามารถ และหนวยงาน
โดยใชทรัพยากรอยางประหยัดและอยางเต็มที่ดวยความถูกตอง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน
สวนรวมอยางเต็มความสามารถ
๘.๑๒ พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมีความรู ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
๘.๑๓ พัฒนาระบบการทํางานใหไดผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และเปนแบบอยางได
๘.๑๔ จั ดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอ มูล รวมทั้ง สถานที่ใ หเ ปนระบบระเบีย บ
เอื้ออํานวยตอการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย
๘.๑๕ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคาเหมาะสม
ดวยความระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเปนทรัพยสินของตนเอง
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร มีแนวทางดังนี้
๙.๑ จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
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๙.๒ เปนแบบยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยทุกประการไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมายในกรณีมี
ขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
ชอบดวยกฎหมายพนักงานสวนตําบลตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา
และจะดําเนินการตอไดตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว
๙.๓ เปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยาง
เครงครัด
๙.๔ ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่
รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบลที่ดี อยูใ นระเบียบวินัย
กฎหมาย และเปนผูมีคุณธรรมที่ดี
๙.๕ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา
ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
๙.๖ มุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุง
เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน
๙.๗ ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย
๙.๘ รักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดย
พนักงานสวนตําบล/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือเปนไป
ตามกฎหมายกําหนดเทานั้น
๙.๑๐ รั ก ษาและเสริ ม สร า งความสามั ค คี ร ะหว า งผู ร ว มงานพร อ มกั บ ให ค วาม
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
- เคารพตอความเชื่อ และคานิยมของบุคคลหรือเพื่อนรวมงาน
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง และบริหารจัดการความขัดแยงอยางมี
เหตุผล
- ไมผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจทําใหเกิดการแตกความ
สามัคคีในหนวยงาน
-ประสานงานกั บ ทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งด ว ยการรั ก ษาสั ม พั น ธภาพในการ
ปฏิบัติงาน
๙.๑๑ ไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือ
ผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดจากผู
รองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการให
โดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี
๙.๑๒ ประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษย
สัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบ
อางเปนผลงานของตน
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๑๐.การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนาชุมชน
ใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มีแนวทางดังนี้
๑๐.๑ ปลู ก ฝ ง จิ ต ใจให ป ระชาชนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเองและสั ง คม สร า ง
คุณธรรมจริยธรรม รูจักเสียสละ รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทําประโยชนเพื่อสวนรวมชวยลดปญหาที่
เกิดขึ้นในสังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเปนหลักการในการดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคให
เกิดประโยชนสุขแกสังคม
๑๐.๒ สรางจิตสาธารณะเพื่อประโยชนตอตนเองและสังคม
- สรางวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย รูถึง
ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หนาที่ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม
- ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเองคือสวนหนึ่งของ
สังคมตองมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอมซึ่งเปนเรื่องของสวนรวมทั้งตอประเทศชาติ และโลกใบนี้
- ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ใหถือวาเปนปญหา
ของตนเอง เชน กันหลีกเลี่ยงไมได ตองชวยกันแกไข
- ยึ ดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่งสอนในทุก
ศาสนาที่นับถือ สอนใหคนทําความดี
๑๐.๓ การดํารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง
โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุมกันที่ดี ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและ
สังคม พัฒนาตนเองใหมีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเปนลําดับ
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอยางมีระบบ มี
เหตุผล ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม กอนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตองคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอสวนรวม
และตอตนเอง
- ยึดหลักการมีภูมิคุมกันที่ดี ดวยการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมี
เปาหมายมีการวางแผนและดําเนินการไปสูเปาหมายดวยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื้นฐาน
ความรูและคุณธรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
- ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูการปฏิบัติ
๑๐.๔ ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวย
กฎหมาย
11. แสดงหรือมีเจตนารมณรวมกันในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
11.1 บุ คลากรของเทศบาลตํ า บลท า ยาง จะไม เข าไปเกี่ ยวข องกั บ เรื่ อ งทุ จ ริ ต
คอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
11.2 บุคลากรของเทศบาลตําบลทายาง ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการ
กระทําที่เขาขายการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับเทศบาลตําบลทายาง โดยตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือ
บุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามให
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ปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่กําหนดใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของบุคลากรแตละประเภทตามที่กําหนดไว
11.3 บุคลากรของเทศบาลตําบลทายาง
จะตระหนักถึงความสําคัญในการ
เผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับเทศบาลตําบลทายาง หรือ
อาจเกิดผลกระทบตอเทศบาลตําบลทายาง ในเรื่องที่ตองปฏิบัติมิใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น
11.4 บุคลากรของเทศบาลตําบลทายาง จะมุงมั่นที่จะสรางและรักษาวัฒนธรรม
องคกรที่ยึดมั่นวาการทุจริตคอรรัปชั่น และการใหหรือรับสินบนเปนการกระทําที่ยอมรับไมได ไมวาจะเปนการ
กระทํากับบุคคลใดก็ตาม หรือการทําธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

คําสั่งเทศบาลตําบลทายาง
ที่ 467/2563
เรื่อง การจัดคนลงสูต าํ แหนงตามกรอบอัตรากําลังใหม พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ตามแผนอัตรากาลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕66
………………………………………….

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ ห ารงานบุ ค คลส วนท องถิ่ น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจัง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาล ลงวั น ที่
๒5 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เห็นชอบแผนอัตรากําลัง
3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566
เทศบาลตํ า บลท า ยาง จึ ง ประกาศกํ า หนดตํ า แหน ง พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ า งประจํ า
และพนักงานจาง ตามแผนอัตรากาลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
สั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(นายชัยธิศักดิ์ อําลอย)
นายกเทศมนตรีตําบลทายาง

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตําแหน่งและการกําหนดเลขที่ตําแหน่งในส่วนราชการ
กรอบอัตรากําลังเดิม
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

พนักงานเทศบาล
1 จ.อ.เวชยันต์ หนูรักษา

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 21-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล

2 จ.อ.เกษม ชูเมือง

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 21-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล

5
6
7
8
9
10

ระดับ

เงินเดือน

ต้น

ต้น 21-2-01-2101-001 หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป)

21-2-01-2101-002 หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป)
21-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล

เงินเดือน

เงินประจํา
ตําแหน่ง

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน

621,960

37,830

7,000

7,000

468,960 42,000

-

510,960

39,080

3,500

-

ต้น

409,320 42,000

-

451,320

34,110

3,500

-

ต้น 21-2-01-2101-002 หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป)

ต้น

356,160 18,000

-

374,160

29,680

1,500

-

ชก. 21-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล

ชก.

349,320

-

-

349,320

29,110

-

-

21-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 21-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.

311,640

-

-

311,640

25,970

-

-

21-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. 21-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. 299,640
ปง./ชง. 21-2-01-4102-001 เจ้าพนักงานทะเบียน
ปง./ชง. 297,900
21-2-01-4102-001 เจ้าพนักงานทะเบียน

-

-

299,640
297,900

24,970
24,825

-

-

ปก./ชก.

207,480

-

-

207,480

17,290

-

229,200

-

-

229,200

19,100

-

-

ปง./ชง. 155,640
ปง./ชง. 152,760

-

-

155,640
152,760

12,970
12,730

-

-

-

-

-

-

(นักบริหารงานทั่วไป)

งานการเจ้าหน้าที่
รปม. (รัฐประศาสนศาตร์)
นางสาวศศินุช สุขบาล
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายณรงค์ชัย ใยทอง
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
งานทะเบียนราษฎร
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง)
นายประจักษ์ ศรีสุขใส
ว่าง
งานนิติการ
นายศิริพงศ์ รัตนบุรี
นบ.(นิติศาสตร์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
นายชํานาญ ศรีสุขใส
นิติศาสตร์บัณฑิต

ตําแหน่ง

หมายเหตุ

84,000

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 21-2-01-2101-001 หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

นบ.(นิติศาสตร์)

เลขที่ตําแหน่ง

เงิน
เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง ค่าตอบแทน

กลาง 453,960 84,000

(นักบริหารงานท้องถิ่น)

ฝ่ายอํานวยการ
4 นางยุพเรศ เพชรด้วง

ระดับ

เงินเดือน

กลาง 21-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
ต้น 21-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

(นักบริหารงานท้องถิ่น)

สํานักปลัดเทศบาล (01)
พนักงานเทศบาล
3 พ.จ.อ.สุนทร ชินวงศ์

กรอบอัตรากําลังใหม่

21-2-01-3105-001 นิติกร
-

ผช.นิติกร

ปก. 21-2-01-3105-001 นิติกร
-

-

ผช.นิติกร

งานธุรการ
11 นางศิรินภา ยอดธรรมรัตน์
บช.(การสอบบัญชี)
21-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ
ปง. 21-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ
ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 21-2-01-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ
ปง. 21-2-01-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ
12 นางสาวชนากาญจน์ คงแก้ว
ลูกจ้างประจํา (กลุ่มงานสนับสนุน)
13 นายสุนทร ดํารงค์
มศ.3
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
14 นางสาวนันท์นภัส เครือจันทร์ คบ.ครุศาสตร์บัณฑิต
ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผช.นักจัดการงานทั่วไป
15 นายสุริยัน อําลอย
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

-

214,560

-

-

214,560

17,880

-

217,200
124,440

-

-

217,200
124,440

18,100
10,370

กรอบอัตรากําลังเดิม
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

กรอบอัตรากําลังใหม่
ระดับ

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

เงินเดือน
ระดับ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
16 นายเลอศักดิ์ เครือจันทร์
ปวส.(ช่างก่อสร้าง)
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
17 นายวัชรากรณ์ สุวรรณ
ม.3
ภารโรง
ภารโรง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วท.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 21-2-01-3810-001 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก. 21-2-01-3810-001 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก.
18 นายสุทธิพงศ์ ชุ่มชื่นสกุลสุข
ลูกจ้างประจํา (กลุ่มงานสนับสนุน)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 19 นายเชวงรัตน์ ไกรนรา
ปวช.ช่างยนต์
20 นายชัยยุทธ ไวยพันธ์
คบ.(อุตสาหกรรมศิลป์)
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
21 นายประเทือง ไกรนรา
ม.3
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
22 นายพัฒนพงษ์ สังข์ช่วย
ม.6
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
23 นายเอกชัย เพชรด้วง
ม.3
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานจ้างทั่วไป
วท.บ.(วิทยาศาตร์บัณฑิต)
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
24 นายไตรรัตน์ ธราพร
25 นายจักรกฤษ ช่วยคุ้ม
ม.3
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
กองคลัง (04)
26 นางสาวปวีณา พัฒนะจํารูญ
บธ.บ. (การบัญชี)
21-2-04-2102-001 ผู้อํานวยการกองคลัง
ต้น 21-2-04-2102-001 ผู้อํานวยการกองคลัง
ต้น
(นักบริหารงานการคลัง)
(นักบริหารงานการคลัง)
ฝ่ายบริหารงานคลัง
27 นางสุจินตนา ชุมทอง

บธ.บ.(การบัญชี)

งานการเงินและบัญชี
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
28 นางสาวพีรดา บัวเผียน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
29 นางสาวกมลเนตร พรหมรักษ์
บช.บ (การบัญชี)
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
30 นางจรัสศรี รักบํารุง
บธ.บ. (การบัญชี)
31
ว่าง
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
32 นายวีระพล พรหมแสง
ปวส.ก่อสร้าง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
33 นางกฤติกา เลิศตระกูล
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

เงินเดือน

เงิน
เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง ค่าตอบแทน

หมายเหตุ

เงินเดือน

130,080

-

-

130,080

10,840

108,000

-

-

108,000

9,000

245,280

-

-

245,280

20,440

280,080
252,120

-

-

280,080
252,120

23,340
21,010

180,840
136,800
138,120

-

-

180,840
136,800
138,120

15,070
11,400
11,510

108,000
108,000

-

-

108,000
108,000

396,000 42,000

-

เงินประจํา
ตําแหน่ง

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน

-

-

-

-

-

-

9,000
9,000

-

-

438,000

33,000

3,500

-

21-2-04-2102-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

ต้น 21-2-04-2102-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

ต้น

376,080 18,000

-

394,080

31,340

1,500
-

-

21-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี

ชก. 21-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี

ชก.

299,640

-

-

299,640

24,970

-

-

-

204,600

-

-

204,600

17,050

ปก./ชก.

266,040

-

-

266,040
297,900

22,170
24,825

-

-

176,520

-

-

176,520

14,710

-

-

ปง./ชง. 189,600

-

-

189,600

15,800
-

-

-

ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

21-2-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
21-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-

ลูกมือช่างแผนที่ภาษีฯ

21-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ

-

-

ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

ปก. 21-2-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ปง./ชง. 21-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-

-

ลูกมือช่างแผนที่ภาษีฯ

ปง./ชง. 21-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ

ปง./ชง. 297,900

-

กรอบอัตรากําลังเดิม
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

34 นายชยธร อําลอย
งานธุรการ
ลูกจ้างประจํา
35 นายสรรชัย อาวุธเพชร
กองช่าง (05)
36 นายกีรติ ทองแป้น

ปวส.บริหารธุรกิจ

-

ปวช.ไฟฟ้า

-

วท.บ.
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

กรอบอัตรากําลังใหม่
ระดับ

เลขที่ตําแหน่ง

ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

-

-

ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานธุรการ

-

-

เจ้าพนักงานธุรการ

21-2-05-2103-001 ผู้อํานวการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

งานธุรการ
37 นางสาวอัมพร กลิ่นพงศ์
บธ.บ.การจัดการทั่วไป 21-2-05-4101-004 เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
38 นางกิติยา ไชยศรี
ศศ.บ.
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

ตําแหน่ง

เงินเดือน
เงิน
เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ระดับ เงินเดือน ประจํา
ตําแหน่ง ค่าตอบแทน
184,320
-

-

236,640

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน

5,600
-

5,600
-

-

236,640

19,720

67,200

563,520

35,760

-

-

203,040

16,920

-

-

-

ปง./ชง. 21-2-05-4101-004 เจ้าพนักงานธุรการ

ปง./ชง. 203,040

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจํา
ตําแหน่ง

15,360

กลาง 429,120 67,200

-

เงินเดือน

184,320

กลาง 21-2-05-2103-001 ผู้อํานวการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

-

หมายเหตุ

-

149,760

-

-

149,760

12,480

-

-

ปง.
ชง.

138,120
212,280

-

-

138,120
212,280

11,510
17,690

-

-

-

-

3,500
1,500
-

-

-

-

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)

งานสาธารณูปโภค
39 นายสุรเชษฐ์ เพชรอาวุธ
คอ.บ.วิศวกรรมโยธา 21-2-05-4701-001 นายช่างโยธา
40 นายภูวนัตนัย ประพฤติตรง
ปวช.(ช่างก่อสร้าง)
21-2-05-4701-002 นายช่างโยธา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
41 นายโกมล เพชรราช
วศ.บ.
ผช.นักผังเมือง
(วิศวกรรมโยธา)
งานไฟฟ้าถนน
ลูกจ้างประจํา (กลุ่มงานสนับสนุน)
42 นายอภิชิต เต็มเปี่ยม
ปวช.(ไฟฟ้ากําลัง)
นายช่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
43 นายอํานวย ทองศรีนุช
ป.4
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)
พนักงานเทศบาล
วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน) 21-2-06-2104-001 ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
44 นายจักราวุธ แคล้วอาวุธ
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
45 ว่าง
21-2-06-2104-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 21-2-06-3606-001 นักวิชาการสุขาภิบาล
46 นางสาวสุดารัตน์ ทองจิตร
ลูกจ้างประจํา
พนักงงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
47 นายสุรชัย ไกรนรา
มศ.3
พนักงานจ้างทั่วไป

ปง. 21-2-05-4701-001 นายช่างโยธา
ชง. 21-2-05-4701-002 นายช่างโยธา
-

-

ผช.นักผังเมือง

-

219,360

-

-

219,360

18,280

-

-

นายช่างไฟฟ้า

-

218,280

-

-

218,280

18,190

-

-

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

179,280

-

-

179,280

14,940

ต้น 21-2-06-2104-001 ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ ต้น
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)

389,400 42,000

-

431,400

32,450

ต้น 21-2-06-2104-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ต้น
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)

389,400 18,000

-

407,400

32,450

ปก. 21-2-06-3606-001 นักวิชาการสุขาภิบาล

ปก.

249,240

-

-

249,240

20,770

-

232,920

-

-

232,920

19,410

-

-

พนักงงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

กรอบอัตรากําลังเดิม
ที่
48
49
50
51
52

ชื่อ - สกุล

นางกมลชนก สุวรรณฤทธิ์
นางสาวพิมพิดา แก้วเรือง
นายวิชัย กอบดวง
นายนัฐชัย ไกรนรา
นายจุมพล คชสิทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
53 นางสาวอุษณีย์ ชัยยัง
งานธุรการ
54 นางสาวนุชรินทร์ ชินราช

55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66

67

คุณวุฒิการศึกษา
ป.6
วท.บ. (ฟิสิกส์)
ป.6

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

กรอบอัตรากําลังใหม่
ระดับ

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

เงินเดือน
ระดับ

เงินเดือน

เงิน
เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง ค่าตอบแทน
-

ป.4

-

คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

-

-

คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

-

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000

ปวช.(บัญชี)

-

คนงาน

-

-

คนงาน

-

108,000

-

ชง.

249,360

ทล.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ศศบ.
21-2-06-4101-003 เจ้าพนักงานธุรการ
(ศิลปศาสตร์บัณฑิต)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
นางสาวมนันยา เพชรด้วง
บช.บ (การบัญชี)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
งานกําจัดขยะมูลฝอย
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายพงศ์ศักดิ์ หนูนิล
ม.3
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทวี บํารุงศรี
ป.4
คนงานประจํารถขยะ
นายฉัตรชัย บุญช่วย
ม.3
คนงานประจํารถขยะ
นายศราวุฒิ เขื่อนสาม
ม.3
คนงานประจํารถขยะ
นายสุวรรณน้อย ไกรนรา
ป.6
คนงานประจํารถขยะ
นายบรรชา เลิศไกร
ม.3
คนงานประจํารถขยะ
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
คนงานประจํารถขยะ
นายสรรเพชญ แก้วชะฎา
นายศุภชัย ปานสุวรรณ
ป.6
คนงานประจํารถขยะ
นายโกวิทย์ ทองสา
ป.6
คนงานประจํารถขยะ
กองการศึกษา (08)
ว่าง
21-2-08-2107-001 ผู้อํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)
ฝ่ายบริหารการศึกษา
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 21-2-08-2107-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวอัจจิมา มวยดี
(นักบริหารงานการศึกษา)
งานบริหารการศึกษา
ศศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 21-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา
นางสาวอภิญญา ศรีโรจน์

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
วท.บ (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
68 นางสาววาทินี เพชรช่วย
งานธุรการ

-

ผช.นักวิชาการศึกษา

ชง. 21-2-06-4101-003 เจ้าพนักงานธุรการ

หมายเหตุ

เงินเดือน

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000

9,000
9,000
9,000
9,000
9,000

-

108,000

9,000

-

-

249,360

เงินประจํา
ตําแหน่ง

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน

-

-

20,780

-

-

-

-

-

-

-

-

3,500

-

-

-

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

-

134,760

-

-

134,760

11,230

-

-

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

168,480

-

-

168,480

14,040

-

-

คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงาน
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ

-

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000

-

-

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000

9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000

ต้น 21-2-08-2107-001 ผู้อํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)

ต้น

393,600 42,000

-

435,600

32,800

ต้น 21-2-08-2107-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)

ต้น

362,640 18,000

-

380,640

30,220

1,500
-

-

ปก. 21-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา

ปก.

207,480

-

-

207,480

17,290

-

-

-

207,600

-

-

207,600

17,300

-

-

-

-

ผช.นักวิชาการศึกษา

กรอบอัตรากําลังเดิม
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

กรอบอัตรากําลังใหม่
ระดับ

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

เงินเดือน
เงิน
เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ระดับ เงินเดือน ประจํา
ตําแหน่ง ค่าตอบแทน
ปง./ชง. 297,900
-

ปง./ชง. 21-2-08-4101-005 เจ้าพนักงานธุรการ
69 ว่าง
21-2-08-4101-005 เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
70 นางสาวจิราพรรณ คชสิทธิ์
คบ.(ครุศาสตร์บัณฑิต)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
ศพด.เทศบาลตําบลท่ายาง
71 ว่าง
21-2-08-22281-63 ครูผู้ดูแลเด็ก
- 21-2-08-22281-63 ครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
72 นางสาวกานต์ศิณี เครือจันทร์
คบ. (ครุศาสตร์บัณฑิต)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
73 นางสําราญ รสมาลี
ศศ.บ.(วัฒนธรรมศึกษา)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผูด้ ูแลเด็ก(ทักษะ)
74 นางรัชนก ทับไทร
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผูด้ ูแลเด็ก(ทักษะ)
75 นางสาวศิวพร เชื้อพุทธ
คบ.(ครุศาสตร์บัณฑิต)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ดแู ลเด็ก(ทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
76 นางสาวอัจจิมาพร ธรฤทธิ์
ม.6
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
77 นางสาวดวงใจ ไกรนรา
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
78 นางสาวลัดดาวรรณ ศรีสุขใส
กองสวัสดิการสังคม (11)
79 นางสุนันต์ แก้วฤทธิ์
ศศ.ม.
21-2-11-2105-001 ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ต้น 21-2-11-2105-001 ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ต้น
(การบริหารและการพัฒนาสังคม)
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
(นักบราหรงานสวัสดิการสังคม)
งานพัฒนาชุมชน
80 นางสาวสุปราณี ขวัญปาน
ร.ม.
21-2-11-3801-001 นักพัฒนาชุมชน
ชก. 21-2-11-3801-001 นักพัฒนาชุมชน
ชก.
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์บัณฑิต)
ผช.นักพัฒนาชุมชน
ผช.นักพัฒนาชุมชน
81 นางสาวนพรัตน์ มงคลหล้า
ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์บัณฑิต)
ผช.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ผช.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
82 นางสาวชัญญานุช วัฒนสงค์

งานธุรการ
83 นายอดิศร เดชรักษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

-

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

-

-

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

-

หมายเหตุ

เงินเดือน

297,900

24,825

155,640

-

-

155,640

12,970

342,360

-

-

342,360

125,880
117,960
112,800
121,560

-

-

108,000
108,000
108,000

-

เงินประจํา
ตําแหน่ง

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน

28,530

-

-

125,880
117,960
112,800
121,560

10,490
9,830
9,400
10,130

-

-

-

108,000
108,000
108,000

9000
9000
9000

442,320 42,000

-

484,320

36,860

3,500
-

-

396,000

-

-

396,000

33,000

203,640
131,520

-

-

203,640
131,520

16,970
10,960

-

-

145,320

-

-

145,320

12,110

-

-

-

-

หมายเหตุ ช่องเงินเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนที่จ่ายจริงตามระดับตําแหน่งและขั้นเงินเดือนของอัตรากําลัง
ที่มีอยู่ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. เงินเดือน
2. เงินประจําตําแหน่งของประเภทบริหารท้องถิ่น ประเภทอํานวยการท้องถิ่น และประเภทวิชาการระดับชํานาญการขึ้นไป ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
3. เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน
4. เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.), เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.), เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามาลายู (พ.ภ.ม.), เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.),
เงินวิทยฐานะ, เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) ฯลฯ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตําแหน่งและการกําหนดเลขที่ตําแหน่งในส่วนราชการ
กรอบอัตรากําลังเดิม
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

พนักงานเทศบาล
1 จ.อ.เวชยันต์ หนูรักษา

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 21-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล

2 จ.อ.เกษม ชูเมือง

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 21-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล

5
6
7
8
9
10

ระดับ

เงินเดือน

ต้น

ต้น 21-2-01-2101-001 หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป)

21-2-01-2101-002 หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป)
21-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล

เงินเดือน

เงินประจํา
ตําแหน่ง

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน

621,960

37,830

7,000

7,000

468,960 42,000

-

510,960

39,080

3,500

-

ต้น

409,320 42,000

-

451,320

34,110

3,500

-

ต้น 21-2-01-2101-002 หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป)

ต้น

356,160 18,000

-

374,160

29,680

1,500

-

ชก. 21-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล

ชก.

349,320

-

-

349,320

29,110

-

-

21-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 21-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.

311,640

-

-

311,640

25,970

-

-

21-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. 21-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. 299,640
ปง./ชง. 21-2-01-4102-001 เจ้าพนักงานทะเบียน
ปง./ชง. 297,900
21-2-01-4102-001 เจ้าพนักงานทะเบียน

-

-

299,640
297,900

24,970
24,825

-

-

ปก./ชก.

207,480

-

-

207,480

17,290

-

229,200

-

-

229,200

19,100

-

-

ปง./ชง. 155,640
ปง./ชง. 152,760

-

-

155,640
152,760

12,970
12,730

-

-

-

-

-

-

(นักบริหารงานทั่วไป)

งานการเจ้าหน้าที่
รปม. (รัฐประศาสนศาตร์)
นางสาวศศินุช สุขบาล
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายณรงค์ชัย ใยทอง
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
งานทะเบียนราษฎร
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง)
นายประจักษ์ ศรีสุขใส
ว่าง
งานนิติการ
นายศิริพงศ์ รัตนบุรี
นบ.(นิติศาสตร์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
นายชํานาญ ศรีสุขใส
นิติศาสตร์บัณฑิต

ตําแหน่ง

หมายเหตุ

84,000

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 21-2-01-2101-001 หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

นบ.(นิติศาสตร์)

เลขที่ตําแหน่ง

เงิน
เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง ค่าตอบแทน

กลาง 453,960 84,000

(นักบริหารงานท้องถิ่น)

ฝ่ายอํานวยการ
4 นางยุพเรศ เพชรด้วง

ระดับ

เงินเดือน

กลาง 21-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
ต้น 21-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

(นักบริหารงานท้องถิ่น)

สํานักปลัดเทศบาล (01)
พนักงานเทศบาล
3 พ.จ.อ.สุนทร ชินวงศ์

กรอบอัตรากําลังใหม่

21-2-01-3105-001 นิติกร
-

ผช.นิติกร

ปก. 21-2-01-3105-001 นิติกร
-

-

ผช.นิติกร

งานธุรการ
11 นางศิรินภา ยอดธรรมรัตน์
บช.(การสอบบัญชี)
21-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ
ปง. 21-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ
ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 21-2-01-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ
ปง. 21-2-01-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ
12 นางสาวชนากาญจน์ คงแก้ว
ลูกจ้างประจํา (กลุ่มงานสนับสนุน)
13 นายสุนทร ดํารงค์
มศ.3
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
14 นางสาวนันท์นภัส เครือจันทร์ คบ.ครุศาสตร์บัณฑิต
ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผช.นักจัดการงานทั่วไป
15 นายสุริยัน อําลอย
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

-

214,560

-

-

214,560

17,880

-

217,200
124,440

-

-

217,200
124,440

18,100
10,370

กรอบอัตรากําลังเดิม
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

กรอบอัตรากําลังใหม่
ระดับ

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

เงินเดือน
ระดับ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
16 นายเลอศักดิ์ เครือจันทร์
ปวส.(ช่างก่อสร้าง)
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
17 นายวัชรากรณ์ สุวรรณ
ม.3
ภารโรง
ภารโรง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วท.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 21-2-01-3810-001 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก. 21-2-01-3810-001 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก.
18 นายสุทธิพงศ์ ชุ่มชื่นสกุลสุข
ลูกจ้างประจํา (กลุ่มงานสนับสนุน)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 19 นายเชวงรัตน์ ไกรนรา
ปวช.ช่างยนต์
20 นายชัยยุทธ ไวยพันธ์
คบ.(อุตสาหกรรมศิลป์)
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
21 นายประเทือง ไกรนรา
ม.3
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
22 นายพัฒนพงษ์ สังข์ช่วย
ม.6
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
23 นายเอกชัย เพชรด้วง
ม.3
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานจ้างทั่วไป
วท.บ.(วิทยาศาตร์บัณฑิต)
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
24 นายไตรรัตน์ ธราพร
25 นายจักรกฤษ ช่วยคุ้ม
ม.3
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
กองคลัง (04)
26 นางสาวปวีณา พัฒนะจํารูญ
บธ.บ. (การบัญชี)
21-2-04-2102-001 ผู้อํานวยการกองคลัง
ต้น 21-2-04-2102-001 ผู้อํานวยการกองคลัง
ต้น
(นักบริหารงานการคลัง)
(นักบริหารงานการคลัง)
ฝ่ายบริหารงานคลัง
27 นางสุจินตนา ชุมทอง

บธ.บ.(การบัญชี)

งานการเงินและบัญชี
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
28 นางสาวพีรดา บัวเผียน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
29 นางสาวกมลเนตร พรหมรักษ์
บช.บ (การบัญชี)
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
30 นางจรัสศรี รักบํารุง
บธ.บ. (การบัญชี)
31
ว่าง
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
32 นายวีระพล พรหมแสง
ปวส.ก่อสร้าง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
33 นางกฤติกา เลิศตระกูล
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

เงินเดือน

เงิน
เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง ค่าตอบแทน

หมายเหตุ

เงินเดือน

130,080

-

-

130,080

10,840

108,000

-

-

108,000

9,000

245,280

-

-

245,280

20,440

280,080
252,120

-

-

280,080
252,120

23,340
21,010

180,840
136,800
138,120

-

-

180,840
136,800
138,120

15,070
11,400
11,510

108,000
108,000

-

-

108,000
108,000

396,000 42,000

-

เงินประจํา
ตําแหน่ง

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน

-

-

-

-

-

-

9,000
9,000

-

-

438,000

33,000

3,500

-

21-2-04-2102-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

ต้น 21-2-04-2102-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

ต้น

376,080 18,000

-

394,080

31,340

1,500
-

-

21-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี

ชก. 21-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี

ชก.

299,640

-

-

299,640

24,970

-

-

-

204,600

-

-

204,600

17,050

ปก./ชก.

266,040

-

-

266,040
297,900

22,170
24,825

-

-

176,520

-

-

176,520

14,710

-

-

ปง./ชง. 189,600

-

-

189,600

15,800
-

-

-

ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

21-2-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
21-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-

ลูกมือช่างแผนที่ภาษีฯ

21-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ

-

-

ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

ปก. 21-2-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ปง./ชง. 21-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-

-

ลูกมือช่างแผนที่ภาษีฯ

ปง./ชง. 21-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ

ปง./ชง. 297,900

-

กรอบอัตรากําลังเดิม
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

34 นายชยธร อําลอย
งานธุรการ
ลูกจ้างประจํา
35 นายสรรชัย อาวุธเพชร
กองช่าง (05)
36 นายกีรติ ทองแป้น

ปวส.บริหารธุรกิจ

-

ปวช.ไฟฟ้า

-

วท.บ.
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

กรอบอัตรากําลังใหม่
ระดับ

เลขที่ตําแหน่ง

ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

-

-

ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานธุรการ

-

-

เจ้าพนักงานธุรการ

21-2-05-2103-001 ผู้อํานวการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

งานธุรการ
37 นางสาวอัมพร กลิ่นพงศ์
บธ.บ.การจัดการทั่วไป 21-2-05-4101-004 เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
38 นางกิติยา ไชยศรี
ศศ.บ.
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

ตําแหน่ง

เงินเดือน
เงิน
เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ระดับ เงินเดือน ประจํา
ตําแหน่ง ค่าตอบแทน
184,320
-

-

236,640

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน

5,600
-

5,600
-

-

236,640

19,720

67,200

563,520

35,760

-

-

203,040

16,920

-

-

-

ปง./ชง. 21-2-05-4101-004 เจ้าพนักงานธุรการ

ปง./ชง. 203,040

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจํา
ตําแหน่ง

15,360

กลาง 429,120 67,200

-

เงินเดือน

184,320

กลาง 21-2-05-2103-001 ผู้อํานวการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

-

หมายเหตุ

-

149,760

-

-

149,760

12,480

-

-

ปง.
ชง.

138,120
212,280

-

-

138,120
212,280

11,510
17,690

-

-

-

-

3,500
1,500
-

-

-

-

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)

งานสาธารณูปโภค
39 นายสุรเชษฐ์ เพชรอาวุธ
คอ.บ.วิศวกรรมโยธา 21-2-05-4701-001 นายช่างโยธา
40 นายภูวนัตนัย ประพฤติตรง
ปวช.(ช่างก่อสร้าง)
21-2-05-4701-002 นายช่างโยธา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
41 นายโกมล เพชรราช
วศ.บ.
ผช.นักผังเมือง
(วิศวกรรมโยธา)
งานไฟฟ้าถนน
ลูกจ้างประจํา (กลุ่มงานสนับสนุน)
42 นายอภิชิต เต็มเปี่ยม
ปวช.(ไฟฟ้ากําลัง)
นายช่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
43 นายอํานวย ทองศรีนุช
ป.4
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)
พนักงานเทศบาล
วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน) 21-2-06-2104-001 ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
44 นายจักราวุธ แคล้วอาวุธ
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
45 ว่าง
21-2-06-2104-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 21-2-06-3606-001 นักวิชาการสุขาภิบาล
46 นางสาวสุดารัตน์ ทองจิตร
ลูกจ้างประจํา
พนักงงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
47 นายสุรชัย ไกรนรา
มศ.3
พนักงานจ้างทั่วไป

ปง. 21-2-05-4701-001 นายช่างโยธา
ชง. 21-2-05-4701-002 นายช่างโยธา
-

-

ผช.นักผังเมือง

-

219,360

-

-

219,360

18,280

-

-

นายช่างไฟฟ้า

-

218,280

-

-

218,280

18,190

-

-

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

179,280

-

-

179,280

14,940

ต้น 21-2-06-2104-001 ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ ต้น
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)

389,400 42,000

-

431,400

32,450

ต้น 21-2-06-2104-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ต้น
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)

389,400 18,000

-

407,400

32,450

ปก. 21-2-06-3606-001 นักวิชาการสุขาภิบาล

ปก.

249,240

-

-

249,240

20,770

-

232,920

-

-

232,920

19,410

-

-

พนักงงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

กรอบอัตรากําลังเดิม
ที่
48
49
50
51
52

ชื่อ - สกุล

นางกมลชนก สุวรรณฤทธิ์
นางสาวพิมพิดา แก้วเรือง
นายวิชัย กอบดวง
นายนัฐชัย ไกรนรา
นายจุมพล คชสิทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
53 นางสาวอุษณีย์ ชัยยัง
งานธุรการ
54 นางสาวนุชรินทร์ ชินราช

55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66

67

คุณวุฒิการศึกษา
ป.6
วท.บ. (ฟิสิกส์)
ป.6

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

กรอบอัตรากําลังใหม่
ระดับ

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

เงินเดือน
ระดับ

เงินเดือน

เงิน
เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ประจํา
ตําแหน่ง ค่าตอบแทน
-

ป.4

-

คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

-

-

คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

-

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000

ปวช.(บัญชี)

-

คนงาน

-

-

คนงาน

-

108,000

-

ชง.

249,360

ทล.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ศศบ.
21-2-06-4101-003 เจ้าพนักงานธุรการ
(ศิลปศาสตร์บัณฑิต)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
นางสาวมนันยา เพชรด้วง
บช.บ (การบัญชี)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
งานกําจัดขยะมูลฝอย
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายพงศ์ศักดิ์ หนูนิล
ม.3
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทวี บํารุงศรี
ป.4
คนงานประจํารถขยะ
นายฉัตรชัย บุญช่วย
ม.3
คนงานประจํารถขยะ
นายศราวุฒิ เขื่อนสาม
ม.3
คนงานประจํารถขยะ
นายสุวรรณน้อย ไกรนรา
ป.6
คนงานประจํารถขยะ
นายบรรชา เลิศไกร
ม.3
คนงานประจํารถขยะ
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
คนงานประจํารถขยะ
นายสรรเพชญ แก้วชะฎา
นายศุภชัย ปานสุวรรณ
ป.6
คนงานประจํารถขยะ
นายโกวิทย์ ทองสา
ป.6
คนงานประจํารถขยะ
กองการศึกษา (08)
ว่าง
21-2-08-2107-001 ผู้อํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)
ฝ่ายบริหารการศึกษา
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 21-2-08-2107-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวอัจจิมา มวยดี
(นักบริหารงานการศึกษา)
งานบริหารการศึกษา
ศศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 21-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา
นางสาวอภิญญา ศรีโรจน์

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
วท.บ (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
68 นางสาววาทินี เพชรช่วย
งานธุรการ

-

ผช.นักวิชาการศึกษา

ชง. 21-2-06-4101-003 เจ้าพนักงานธุรการ

หมายเหตุ

เงินเดือน

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000

9,000
9,000
9,000
9,000
9,000

-

108,000

9,000

-

-

249,360

เงินประจํา
ตําแหน่ง

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน

-

-

20,780

-

-

-

-

-

-

-

-

3,500

-

-

-

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

-

134,760

-

-

134,760

11,230

-

-

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

168,480

-

-

168,480

14,040

-

-

คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงาน
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ

-

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000

-

-

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000

9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000

ต้น 21-2-08-2107-001 ผู้อํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)

ต้น

393,600 42,000

-

435,600

32,800

ต้น 21-2-08-2107-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)

ต้น

362,640 18,000

-

380,640

30,220

1,500
-

-

ปก. 21-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา

ปก.

207,480

-

-

207,480

17,290

-

-

-

207,600

-

-

207,600

17,300

-

-

-

-

ผช.นักวิชาการศึกษา

กรอบอัตรากําลังเดิม
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

กรอบอัตรากําลังใหม่
ระดับ

เลขที่ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

เงินเดือน
เงิน
เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ระดับ เงินเดือน ประจํา
ตําแหน่ง ค่าตอบแทน
ปง./ชง. 297,900
-

ปง./ชง. 21-2-08-4101-005 เจ้าพนักงานธุรการ
69 ว่าง
21-2-08-4101-005 เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
70 นางสาวจิราพรรณ คชสิทธิ์
คบ.(ครุศาสตร์บัณฑิต)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
ศพด.เทศบาลตําบลท่ายาง
71 ว่าง
21-2-08-22281-63 ครูผู้ดูแลเด็ก
- 21-2-08-22281-63 ครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
72 นางสาวกานต์ศิณี เครือจันทร์
คบ. (ครุศาสตร์บัณฑิต)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
73 นางสําราญ รสมาลี
ศศ.บ.(วัฒนธรรมศึกษา)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผูด้ ูแลเด็ก(ทักษะ)
74 นางรัชนก ทับไทร
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผูด้ ูแลเด็ก(ทักษะ)
75 นางสาวศิวพร เชื้อพุทธ
คบ.(ครุศาสตร์บัณฑิต)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ดแู ลเด็ก(ทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
76 นางสาวอัจจิมาพร ธรฤทธิ์
ม.6
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
77 นางสาวดวงใจ ไกรนรา
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
78 นางสาวลัดดาวรรณ ศรีสุขใส
กองสวัสดิการสังคม (11)
79 นางสุนันต์ แก้วฤทธิ์
ศศ.ม.
21-2-11-2105-001 ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ต้น 21-2-11-2105-001 ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ต้น
(การบริหารและการพัฒนาสังคม)
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
(นักบราหรงานสวัสดิการสังคม)
งานพัฒนาชุมชน
80 นางสาวสุปราณี ขวัญปาน
ร.ม.
21-2-11-3801-001 นักพัฒนาชุมชน
ชก. 21-2-11-3801-001 นักพัฒนาชุมชน
ชก.
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์บัณฑิต)
ผช.นักพัฒนาชุมชน
ผช.นักพัฒนาชุมชน
81 นางสาวนพรัตน์ มงคลหล้า
ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์บัณฑิต)
ผช.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ผช.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
82 นางสาวชัญญานุช วัฒนสงค์

งานธุรการ
83 นายอดิศร เดชรักษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

-

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

-

-

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

-

หมายเหตุ

เงินเดือน

297,900

24,825

155,640

-

-

155,640

12,970

342,360

-

-

342,360

125,880
117,960
112,800
121,560

-

-

108,000
108,000
108,000

-

เงินประจํา
ตําแหน่ง

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบแทน

28,530

-

-

125,880
117,960
112,800
121,560

10,490
9,830
9,400
10,130

-

-

-

108,000
108,000
108,000

9000
9000
9000

442,320 42,000

-

484,320

36,860

3,500
-

-

396,000

-

-

396,000

33,000

203,640
131,520

-

-

203,640
131,520

16,970
10,960

-

-

145,320

-

-

145,320

12,110

-

-

-

-

หมายเหตุ ช่องเงินเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนที่จ่ายจริงตามระดับตําแหน่งและขั้นเงินเดือนของอัตรากําลัง
ที่มีอยู่ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. เงินเดือน
2. เงินประจําตําแหน่งของประเภทบริหารท้องถิ่น ประเภทอํานวยการท้องถิ่น และประเภทวิชาการระดับชํานาญการขึ้นไป ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
3. เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน
4. เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.), เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.), เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามาลายู (พ.ภ.ม.), เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.),
เงินวิทยฐานะ, เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) ฯลฯ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

ประกาศเทศบาลตําบลทายาง
เรื่อง โครงสรางสวนราชการและการแบงสวนราชการภายใน
ของเทศบาลตําบลทายาง อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
......................................................

ดวยเทศบาลตําบลทายาง ไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ
2564 – 2566 โดยกําหนดโครงสรางสวนราชการเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาล
ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช) ในการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2563 เมื่ อ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2563 เห็ น ชอบแผนอั ต รากํ า ลั ง 3 ป ประจํ า ป
งบประมาณ 2564-2566 เรียบรอยแลว เทศบาลตําบลทายางจึงกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ
เทศบาลตําบลทายาง ดังนี้

๑. หนวยตรวจสอบภายใน
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจาย เอกสาร
การรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
งานตรวจสอบทรัพยสินและการทําประโยชนจากทรัพยสินเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย

๒. สํานักปลัดเทศบาล
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิไดกําหนดให
เป น หน า ที่ ข องกอง หรื อ ส ว นราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้ ง กํ า กั บ และเร ง รั ด
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๒.๑ ฝายอํานวยการ
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิไดกําหนด
ใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการ
ของส ว นราชการในเทศบาลให เ ป น ไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของเทศบาล การควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ข อง งานธุ ร การ งานทะเบี ย นราษฎร
งานวิเคราะหนโยบายและแผน งานการเจาหนาที่ งานนิติการ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

-๒๒.๑.๑ งานธุรการ
มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานธุ ร การและงานสารบรรณ เกี่ ย วกั บ
การรับ สง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและคนหาหนังสือ รวบรวมขอมูล การราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง
คัดสําเนา พิมพ ตรวจทาน หนังสือ รวบรวมขอมูลและสถิติทั่วไป การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ ใน
ทรัพยสินของทางราชการ การติดตามใหมีการซอมแซมและบํารุงรักษา การจําหนายยานพาหนะที่ชารุด
เสื่อมสภาพ ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุ ครุภัณฑ ตรวจสอบ ลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษา
เอกสาร สําคัญของทางราชการ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม
ตางๆ ของเทศบาล ดูแล รักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เพื่อใชในการจัดการ
งานตาง ๆ ชวยติดตอและอํานวยความสะดวก
งานการสาธารณกุศลของเทศบาล งานกิจการสภา
งานการเลือกตั้ง การจัดทําและควบคุมเก็บรักษาคําสั่งและประกาศของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
หรือไดรับมอบหมาย
๒.๑.๒ งานการเจาหนาที่
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบุคคลของเทศบาล เกี่ยวกับการวางแผน
งานบุคคล การสรรหาและบรรจุบุคคลเขารับราชการ การ ดําเนินการเกี่ยวกับตําแหนงและอัตราเงินเดือน
การควบคุมและสงเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ จัดทําทะเบียนประวัติการรับราชการ ดําเนินเรื่อง
การขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ การดําเนินการเกี่ยวกับการออก
จากราชการ ดําเนินการออกคําสั่งเกี่ยวกับ การบรรจุแตงตั้งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานบุคคล
โดยศึกษา วิเคราะหปญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล รวบรวมรายละเอียดขอมูลเพื่อชี้แจงเหตุผล
ในการ ดําเนินการเรื่องขออนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๒.๑.๓ งานทะเบียนราษฎร
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการทะเบียนของเทศบาล ทําหนาที่
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องราว ดําเนินการเบื้องตนในเรื่องการทะเบียนราษฎร เชน
การจัดทําทะเบียนบาน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจงยายที่อยูอาศัย ตลอดจน การจัด
ทําทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง เปนตน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือ
ไดรับมอบหมาย
๒.๑.๔ งานวิเคราะหนโยบายและแผน
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การวิเคราะหนโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ
เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล การดําเนินงาน ตามแผนและ
โครงการตาง ๆ ซึ่งอาจเปนนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือ
ความมั่นคงของประเทศทั้งนี้ อาจเปนนโยบาย แผนงาน ของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับ
กระทรวง ระดับกรมหรือระดับจังหวัด แลวแตกรณี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย

-๓๒.๑.๕ งานนิติการ
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การพิจารณา วินิจฉัยปญหากฎหมาย ราง และพิจารณาตรวจรางหรือแกไข เพิ่มเติมเทศบัญญัติ
กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ รวบรวมขอเท็จจริง และเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ เสนอความเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาดํ า เนิ น การทางกฎหมายด า นต า งๆ
เช น
การดําเนินการทางคดี การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงการสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการ
เกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการรองทุกขหรืออุทธรณ จัดทํานิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทาง
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๒.๑.๖ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การปองกัน และระงับอัคคีภัย พิจารณา
ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ กับดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและระงับ
อัคคีภัย รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น ๆ เชน อุทกภัย วาตภัย การอพยพผูประสบภัยและ
ทรัพยสิน ชวยเหลือสงเคราะห ผูประสบภัย การฟนฟูบูรณะสิ่งชํารุดเสียหายในคืนสภาพเดิม ตามแผนที่
เทศบาลไดกําหนดไว การปองกันฝายพลเรือน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย

๓. กองคลัง

มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
เงินบําเหน็จบํานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตางๆ
การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได และรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํา
งบทดลองประจํ าเดื อน ประจํ าป งานเกี่ยวกับการพัสดุข องเทศบาล งานการจัดทํ าแผนที่ ภาษี แ ละ
ทะเบียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๓.๑ ฝายบริหารงานคลัง
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงิน
บําเหน็จบํานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตางๆ
การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได และรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบ
ทดลองประจําเดือน ประจําป งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล งานการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
งานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจาย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษา
หลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพยสินและการทําประโยชนจาก
ทรัพยสินเทศบาล การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหนาที่ของ งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บและ
พัฒนารายได งานแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

-๔๓.๑.๑ งานธุรการ
มีหนาที่ความรับผิดชอบ งานธุรการและงานสารบรรณ เกี่ยวกับการรับ สง
ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและคนหาหนังสือ รวบรวมขอมูล การราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง คัดสําเนา พิมพ
ตรวจทาน หนังสือ รวบรวมขอมูลและสถิติทั่วไป การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ ในทรัพยสินของทาง
ราชการ การติดตามใหมีการซอมแซมและบํารุงรักษา การจําหนายยานพาหนะที่ชารุด เสื่อมสภาพ ดูแล
รักษาและเบิกจายพัสดุ ครุภัณฑ ตรวจสอบ ลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสาร สําคัญ
ของทางราชการ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุมตางๆ ของกอง
ดูแล รักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เพื่อใชในการจัดการ
งานตาง ๆ ชวยติดตอและอํานวยความสะดวก
การจัดทําและควบคุมเก็บรักษาคําสั่งและประกาศ
ของกอง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๓.๑.๒ งานการเงินและบัญชี
มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานทางการเงิ น และบั ญ ชี ทั่ ว ไปของ
สวนราชการ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และบัญชีทั่วไปของสวนราชการ เชน
การรับ จายเงิน และเก็บรักษาเงินและตรวจเงิน จัดทําฎีกา เขียนเช็คสั่งจายเงิน การตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารทางการเงินและบัญชี ทําบัญชีบางประเภท เชน บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารทํางบเดือน
ตั้งฎีกาเบิกเงินงบประมาณหมวดตาง ๆ ทํารายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการ
ขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจายประจําป ทําหนังสือชี้แจง โตตอบดานงบประมาณ พิจารณาจัดสรร
เงินงบประมาณรายจาย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๓.๑.๓ งานจัดเก็บและพัฒนารายได
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ
และรายไดอื่นของเทศบาล การตรวจรับแบบแสดงรายการคํารองหรือคําขอ พิจารณาแบบแสดงรายการ
คํารอง คําขอ คําอุทธรณหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน หรือรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของของผูเสียภาษี
และคาธรรมเนียม เพื่อประเมินภาษี คํานวณภาษี คาปรับเงินเพิ่ม แจงการผลประเมิน คําชี้ขาด
การอุทธรณชี้แจงใหเหตุผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร เชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย คาธรรมเนียม รับชําระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี จัดทําทะเบียนและ
รายการตาง ๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี คาธรรมเนียม และรายไดอื่น ๆ ตรวจตราเรงรัดภาษีอากร
คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นคางชําระ ควบคุมหรือดําเนินงานเกี่ยวกับ การรวบรวมขอมูล
เพื่อจัดทํารายงานและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๓.๑.๔ งานพัสดุ และทรัพยสิน
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานทางพัสดุ เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ วาจาง
สัญญาซื้อ สัญญาจาง ตรวจรับ การเบิกจาย การเก็บรักษา การซอมแซม และบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ
การทําบัญชีทะเบียนพัสดุ จัดทําทะเบียนเบิกจายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานและเอกสาร
เกี่ยวกับพัสดุ การแทงจําหนายพัสดุที่ชํารุด การทําสัญญา การตออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญา
ซื้อหรือสัญญาจาง หนังสือโตตอบ บันทึกยอเรื่องรายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย

-๕๓.๑.๕ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ จัดทําแผนที่ภาษี จัดทําทะเบียนทรัพยสิน
ของเทศบาลเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ งานปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี งานสํารวจและตรวจสอบขอมูล
ภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจาของทรัพยสิน และรหัสผูชําระภาษี (ผ.ท. ๔
และ ผ.ท. ๕) งานปรับขอมูลในทะเบียนทรัพยสินและเอกสารที่เกี่ยวของ (ผ.ท. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙,
๑๑, ๑๒, ๑๗) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพยสินและเอกสารขอมูลตางๆ งานบริการขอมูล
ดานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และรายงานการจัดทํา เปลี่ยนแปลง แกไขเพิ่มเติมรายละเอียด
ตางๆ ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย

๔. กองชาง

มีหนาความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การกอสราง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดาน
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งจั ก รกล การวบรวมประวั ติ ติ ด ตาม ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านเครื่ อ งจั ก รกล
การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๔.๑ ฝายแบบแผนและกอสราง
มีหนาความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การกอสราง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดาน
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งจั ก รกล การวบรวมประวั ติ ติ ด ตาม ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านเครื่ อ งจั ก รกล
การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหนาที่ของ งานธุรการ งานสาธารณูปโภค งานไฟฟาสาธารณ โดยมี
หนาที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
๔.๑.๑ งานธุรการ
มีหนาที่ความรับผิดชอบ งานธุรการและงานสารบรรณ เกี่ยวกับการรับ สง
ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและคนหาหนังสือ รวบรวมขอมูล การราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง คัดสําเนา พิมพ
ตรวจทาน หนังสือ รวบรวมขอมูลและสถิติทั่วไป การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ ในทรัพยสินของทาง
ราชการ การติดตามใหมีการซอมแซมและบํารุงรักษา การจําหนายยานพาหนะที่ชารุด เสื่อมสภาพ ดูแล
รักษาและเบิกจายพัสดุ ครุภัณฑ ตรวจสอบ ลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสาร สําคัญ
ของทางราชการ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุมตางๆ ของกอง
ดูแล รักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เพื่อใชในการจัดการงานตาง ๆ ชวยติดตอ
และอํานวยความสะดวก
การจัดทําและควบคุมเก็บรักษาคําสั่งและประกาศของกอง และงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย

-๖๔.๑.๒ งานสาธารณูปโภค
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานทางชางโยธา ไดแกงานสํารวจ งานรังวัด
งานเขียนแบบ และงานกอสราง เกี่ยวกับการออกแบบดานชางโยธา การคํานวณแบบดานชางโยธา
การควบคุม การกอสรางดานชางโยธา การวางโครงการกอสราง ในงานดานชางโยธา การใหคําปรึกษา
แนะนําที่เกี่ยวกับงานดานโยธา เชน สะพาน ถนน ทอระบายน้ํา ชองน้ํา คู คลอง อาคาร อุโมงค
เขื่อน และสิ่งกอสรางอื่น ๆ เปนตน หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงาน ดานชางโยธา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑.๓ งานไฟฟาสาธารณะ
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานเกี่ยวกับการสราง ตรวจแก ซอม ปรับปรุง
บํารุงรักษา ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชที่เกี่ยวกับไฟฟา ควบคุมตรวจสอบความ
เรียบรอยในงานไฟฟา
เบิกจาย
จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช
และวัสดุอุปกรณที่ใชใน
การปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลและประวัติการซอมและขอมูลที่เกี่ยวกับหนวยงาน และงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

มีห น าที่ ความรั บผิดชอบ การสาธารณสุ ข ชุมชน ส งเสริม สุ ขภาพและอนามั ย งาน
ป อ งกั น โรคติ ด ต อ งานสุ ข าภิ บ าลและสิ่ ง แวดล อ ม งานสุ ข าภิ บ าลและโภชนาการ งานด า น
การรั ก ษาพยาบาลในเบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข งานควบคุ ม การประกอบการค า ที่
น า รั ง เกี ย จหรื อ อาจเป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ งานป อ งกั น และควบคุ ม แก ไ ขเหตุ รํ า คาญและมลภาวะ
งานสุข าภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย งานการให บริ การดานสาธารณสุข งานสั ตวแพทย งานดาน
การรักษาพยาบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๕.๑ ฝายบริหารงานสาธารณสุข
มีหน าที่ ความรั บผิดชอบ การสาธารณสุ ข ชุมชน ส งเสริม สุ ขภาพและอนามั ย งาน
ป อ งกั น โรคติ ด ต อ งานสุ ข าภิ บ าลและสิ่ ง แวดล อ ม งานสุ ข าภิ บ าลและโภชนาการ งานด า น
การรักษาพยาบาลในเบื้องตนเกี่ยวกับศูนยบริการสาธารณสุข งานควบคุมการประกอบการคาที่นารังเกียจ
หรื อ อาจเป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ งานป อ งกั น และควบคุ ม แก ไ ขเหตุ รํ า คาญและมลภาวะ
งานสุข าภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย งานการให บริ การดานสาธารณสุข งานสั ตวแพทย งานดาน
การรักษาพยาบาล การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหนาที่ของ งานธุรการ งานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดลอม งานโรงฆาสัตว โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

-๗๕.๑.๑ งานธุรการ
มีหนาที่ความรับผิดชอบ งานธุรการและงานสารบรรณ เกี่ยวกับการรับ สง
ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและคนหาหนังสือ รวบรวมขอมูล การราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง คัดสําเนา พิมพ
ตรวจทาน หนังสือ รวบรวมขอมูลและสถิติทั่วไป การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ ในทรัพยสินของทาง
ราชการ การติดตามใหมีการซอมแซมและบํารุงรักษา การจําหนายยานพาหนะที่ชารุด เสื่อมสภาพ ดูแล
รักษาและเบิกจายพัสดุ ครุภัณฑ ตรวจสอบ ลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสาร สําคัญ
ของทางราชการ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุมตางๆ ของกอง
ดูแล รักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เพื่อใชในการจัดการงานตาง ๆ ชวยติดตอ
และอํานวยความสะดวก
การจัดทําและควบคุมเก็บรักษาคําสั่งและประกาศของกอง และงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๕.๑.๒ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสาธารณสุขชุมชน สงเสริมสุขภาพและ
อนามั ย งานป อ งกั น โรคติ ด ต อ งานสุ ข าภิ บ าลและสิ่ ง แวดล อ ม งานสุ ข าภิ บ าลและโภชนาการ
งานควบคุมการประกอบการคาที่นารังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ งานปองกันและควบคุมแกไข
เหตุรําคาญและมลภาวะ งานสุข าภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย งานการให บริการดานสาธารณสุ ข
งานสัตวแพทย งานดานการรักษาพยาบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๕.๑.๓ งานขยะมูลฝอย
มีห น าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริห ารเก็บขนรวบรวมมูล ฝอยทั้งจาก
บานเรือน แหลงชุมชน และแหลงสาธารณะ การกําจัดขยะมูลฝอย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือ
ไดรับมอบหมาย

๖. กองการศึกษา

มีหนาที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับ การบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยใหมีงานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานบริหารวิชาการ
งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา
งานฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุดพิพิธภัณฑ และเครือขายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา
สง เสริม ประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม งานกีฬ าและนั นทนาการ งานกิ จกรรมเด็ กเยาวชน การสั ง คม
สงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน และ
ชุมชนแออัด การจัดใหมีและสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น และงาน
สาธารณะ การให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า หรือ ตรวจสอบเกี่ย วกับ งานสวั ส ดิก ารสังคม
และงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย

-๘๖.๑ ฝายบริหารการศึกษา
มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการศึ ก ษาและพั ฒ นาการศึ ก ษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการศึกษาปฐมวัย
อนุ บ าลศึ ก ษา ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา และอาชี ว ศึ ก ษา โดยให มี ง านธุ ร การ งานการเจ า หน า ที่
งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยาย
โอกาสทางการศึกษา งานฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุดพิพิธภัณฑ และเครือขายทางการศึกษา
งานกิจการศาสนา สงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน
การควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บัติงานในหน าที่ ของ งานธุร การ งานการบริห ารการศึ กษา งานโรงเรีย น
โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
๖.๑.๑ งานธุรการ
มีหนาที่ความรับผิดชอบ งานธุรการและงานสารบรรณ เกี่ยวกับการรับ สง
ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและคนหาหนังสือ รวบรวมขอมูล การราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง คัดสําเนา พิมพ
ตรวจทาน หนังสือ รวบรวมขอมูลและสถิติทั่วไป การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ ในทรัพยสินของทาง
ราชการ การติดตามใหมีการซอมแซมและบํารุงรักษา การจําหนายยานพาหนะที่ชํารุด เสื่อมสภาพ ดูแล
รักษาและเบิกจายพัสดุ ครุภัณฑ ตรวจสอบ ลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสาร สําคัญ
ของทางราชการ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุมตางๆ ของกอง
ดูแล รักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เพื่อใชในการจัดการงานตาง ๆ ชวยติดตอ
และอํานวยความสะดวก
การจัดทําและควบคุมเก็บรักษาคําสั่งและประกาศของกอง และงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๖.๑.๒ งานบริหารการศึกษา
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้ง
ระบบ โดยใหมีงานธุร การ งานบริการวิชาการ งานการศึกษาปฐมวัย งานกิจการศาสนา สงเสริม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน งานประสานและ
ความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๖.๑.๓ งานโรงเรียน
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การติดตอประสานงานกับสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เผยแพรขาวสาร เอกสารตาง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอัน
เกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน สงเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน สรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน
ปลูกฝงวินัย และถายทอดวัฒนธรรมของชาติ ปลูกฝงประชาธิปไตยใหกับเด็ก
และชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย

-๙7. กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การ
สงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัด การจัด
ใหมีก ารสนั บสนุ นกิ จกรรมศู นย เยาวชน การสงเสริม ประเพณีทองถิ่น และงานกิจกรรมชุม ชน การให
คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาหรือแกไขปญหาชุมชนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงงานตามภารกิจถายโอนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
7.1 งานพัฒนาชุมชน
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
งานจั ดระเบียบชุมชน งานประสานงานและรวมกับหนวยงานตางๆ เพื่อนําบริการพื้นฐานไปบริการ
ประชาชน งานจัดทําโครงการชวยเหลือในดานตางๆ ใหแกชุมชน งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม งานโครงการพิเศษตางๆ เชนโครงการกองทุนหมูบานและชุมชน งานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
7.2 งานธุรการ
มีหนาที่ความรับผิดชอบ งานธุรการและงานสารบรรณ เกี่ยวกับการรับ สง
ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและคนหาหนังสือ รวบรวมขอมูล การราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง คัดสําเนา พิมพ
ตรวจทาน หนังสือ รวบรวมขอมูลและสถิติทั่วไป การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ ในทรัพยสินของทาง
ราชการ การติดตามใหมีการซอมแซมและบํารุงรักษา การจําหนายยานพาหนะที่ชารุด เสื่อมสภาพ ดูแล
รักษาและเบิกจายพัสดุ ครุภัณฑ ตรวจสอบ ลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสาร สําคัญ
ของทางราชการ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุมตางๆ ของกอง
ดูแล รักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เพื่อใชในการจัดการงานตาง ๆ ชวยติดตอ
และอํานวยความสะดวก
การจัดทําและควบคุมเก็บรักษาคําสั่งและประกาศของกอง และงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยธิศักดิ์ อําลอย)
นายกเทศมนตรีตําบลทายาง

