คํานํา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลสวนทองถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๒บั ญ ญั ติ
ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล มีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑ* และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหนาที่ของเทศบาลและจะตองอยูภายใต
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
กําหนด ประกอบกับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
เมื่ อวั น ที่ ๒๕ ธั น วาคม ๒๕๕๘ เห็ น ชอบการจั ด คนลงสู ตํ า แหนงพนั กงานเทศบาลเขาสู ประเภทตํ า แหนง
สายงาน และระดั บตํ าแหนงตามบั ญชี จั ดตํ าแหนงพนั กงานสวนทองถิ่ นเขาสู ประเภทตํ าแหนง สายงานและ
ระดั บ ตํ า แหนงของเทศบาลตํ า บลทาแร และมติ ค ณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด สกลนคร
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบการกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง
ในแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2558 – 2560 ใหสอดคลองตามระบบจําแนกตําแหนงใหม (ระบบแทง)
เทศบาลตําบลทาแร ในฐานะเป>นองค*กรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ ง ซึ่งตองปฏิบั ติ
หนาที่ ใหสอดคลองกั บ ภารกิ จ และอํ า นาจหนาที่ ต ามที่ กฎหมายกํ า หนด จึ งไดจั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั ง ๓ ปD
ระหวางปD พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ (ฉบับแก" ไขเพิ่ มเติม ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. 255๙ ขึ้น เพื่ อใชเป>น กรอบในการ
กําหนดตําแหนง การใชอัตรากําลังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจางของ
เทศบาลตําบลทาแรไดอยางถูกตอง โดยไดรวบรวมรายละเอียดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติรวมทั้งภาระคาใชจาย
ดานงบประมาณ เพื่อใชเป>นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

เทศบาลตําบลทาแร
๑ เมษายน ๒๕๕๙

แผนอัตรากําลัง ๓ ป
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
เทศบาลตําบลทาแร
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
*****************
สารบัญ
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค*
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรา ๓ ปD
๔. สภาพปIญหา ความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
๕. ภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาล
๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรองของเทศบาล
๗. สรุปปIญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
๘. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
๙. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน และประโยชน*ตอบแทนอื่น
๑๐. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปD
๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ
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-๑๑.หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติใหคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลมีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑ*และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจําของเทศบาล ใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหนาที่ของเทศบาล
และจะตองอยูภายใตมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา
ตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) กําหนด โดยไดออกประกาศไวแสดง ดังนี้
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนง กํา หนดใหคณะกรรมการขาราชการหรื อพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด )
กํ า หนดตํ า แหนงขาราชการหรื อพนั ก งานสวนทองถิ่ น วาจะมี ตํ า แหนงใด ระดั บใด อยู ในสวนราชการใด
จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน
ปริ ม าณ ตลอดจนภาระคาใชจายของเทศบาลที่ จ ะตองจาย ในดานบุ ค คล โดยใหเทศบาลจั ด ทํ า แผน
อัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อใชในการกํา หนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้ ใหเป>นไปตามหลักเกณฑ*และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) กําหนด
๑.๒ คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบ
ประกาศกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยกําหนดแนวทางใหเทศบาล จัดทําแผน
อั ต รากํ า ลั ง ขององค* ก รปกครองสวนทองถิ่ น เพื่ อ เป> น กรอบในการกํ า หนดตํ า แหนง และการใชตํ า แหนง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยใหเสนอใหคณะกรรมการขาราชการ หรื อพนักงานสวนทองถิ่ น
(ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหเทศบาล แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง
วิเคราะห*อํานาจหนาที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห*ความตองการกําลังคน วิเคราะห*การวางแผนการใช
กําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑ*และเงื่อนไขในการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปD
1.๓ ประกาศคณะกรรมการกลางข"าราชการหรือพนักงานสวนท"องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ"าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ"างสําหรับ
องค@กรปกครองสวนท"องถิ่นดังกลาว กําหนดเพื่อเปAนการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ"าง
ให" เ กิ ดความเหมาะสมและให" การปฏิ บั ติ หน" า ที่ ร าชการขององค@กรปกครองสวนท" องถิ่ น เกิ ดความคลองตั ว
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน@สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค@กรปกครองสวนท"องถิ่น โดยได"
กําหนดให"คณะกรรมการข"าราชการหรือพนักงานสวนท"องถิ่นนํามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ"างมากําหนด
เปAนประกาศหลักเกณฑ@และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ"าง พร"อมทั้งให"องค@กรปกครองสวนท"องถิ่นดําเนินการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ตามประกาศคณะกรรมการข"าราชการหรือพนักงานสวนท"องถิ่น เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ"าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

-๒๑.๔ มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบการจัดคนลงสูตําแหนงพนักงานเทศบาลเขาสูประเภทตําแหนง สาย
งาน และระดับตําแหนงตามบัญชีจัดตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่นเขาสูประเภทตําแหนง สายงานและระดับ
ตําแหนงของเทศบาลตําบลทาแร
๑.๕ หนังสือสํ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙,๒/ว๒๒ เรื่อง ซักซอม
แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ปD ตามระบบจําแนกตําแหนงใหม (ระบบแทง) ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๗ เรื่อง แนวทางการปรับปรุง
แผนอั ต รากํ า ลั ง ๓ ปD ตามระบบจํ า แนกตํ า แหนงใหม (ระบบแทง) ลงวั น ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
และกํ า หนดโครงสรางสวนราชการและระดั บ ตํ า แหนงของเทศบาลตํ า บลทาแร ตามประกาศ ก.ท.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางสวนราชการ
๑.๖ หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๕๘ เรื่อง ประกาศ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการและพนักงาน
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑.๗ จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลทาแรจึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปD
สําหรับปDงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น
๒.วัตถุประสงค2
๒.๑ เพื่อใหเทศบาลตําบลทาแร มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่เหมาะสมไมซ้ําซอน
๒.๒ เพื่อใหเทศบาลตําบลทาแร มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง โครงสราง ใหเหมาะสม
กับอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค*กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๒.๓ เพื่อใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.ท.จ.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น วาถูกตองเหมาะสมหรือไม
๒.๔ เพื่อเป>นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลใหเหมาะสม
๒.๕ เพื่อใหเทศบาลสามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแตงตั้งขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน*ตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจ
หนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่
ไมจําเป>น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเป>นอยางดี
๒.๖ เพื่อใหเทศบาล สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลใหเป>นไปตาม
ที่กฎหมายกําหนด
๒.๗ เพื่อกําหนดประเภท จํานวนและอัตราตําแหนง แหงประกาศหลักเกณฑ*และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคลขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น ใหสอดคลองตามระบบจําแนกตําแหนงใหม (ระบบแทง)

-๓๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป
คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั ง ของเทศบาลตํ า บลทาแร จั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั ง
ซึ่ ง ประกอบดวยนายกเทศมนตรี ตํ า บลทาแร เป> น ประธานกรรมการ ปลั ด เทศบาล รองปลั ด เทศบาล
ผูอํานวยการกอง/หั วหนากองงานแตละกองงานเป>นกรรมการ และมี ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่ น
๑ คน เป>นเลขานุการ ใหจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปD โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
๓.๑ วิเคราะห*ภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาแร ตามพระราชบัญญั ติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน การ
กระจายอํ า นาจใหแกองค* กรปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่ น ใหสอดคลองกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ผูบริหาร และสภาพปIญหาของเทศบาลตําบลทาแร
๓.๒ กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปIญหาของจังหวัดสกลนครไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๓ กํ าหนดตํ าแหนงในสายงานตาง ๆ จํ านวนตํ าแหนง และระดั บตํ าแหนง ใหเหมาะสมกั บ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ กลุมงาน
ตาง ๆ
๓.๔ จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ ปD โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล ตองไมเกิน
รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย
3.๕ กําหนดความต"องการพนักงานจ"างในองค@กรปกครองสวนท"องถิ่น โดยให"หัวหน"าสวน
ราชการเข"ามามีสวนรวม เพื่อกําหนดความจําเปAนและความต"องการในการใช"พนักงานจ"างให"ตรงกับภารกิจและ
อํ า นาจหน" า ที่ ที่ ต" องปฏิ บั ติ อยางแท" จ ริ ง และต" องคํ า นึ ง ถึ ง โครงสร" า งสวนราชการ และจํ า นวนข" า ราชการ
ลูกจ"างประจําในองค@กรปกครองสวนท"องถิ่นประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจ"าง
3.๖ กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจ"าง จํานวนตําแหนงให"เหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ
หน"าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให"เหมาะสมกับโครงสร"างสวนราชการขององค@กร
ปกครองสวนท"องถิ่น
๓.๗ จั ด คนลงสู ตํ า แหนงตามระบบจํ า แนกตํ าแหนงใหม (ระบบแทง) พรอมทั้ ง กํ า หนด
โครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงของพนักงานเทศบาล
๓.๗ ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกคน ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยาง
นอยปDละ ๑ ครั้ง
๔. สภาพป6ญหาของพื้นที่และความต/องการของประชาชน
เทศบาลตําบลทาแร เป>นเทศบาลขนาดเล็ก ทําใหการปฏิบัติงาน การใหบริการสาธารณะยังไม
ครบถวนตามความตองการของประชาชนในพื้นที่ อันเป>นอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค*กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ดังนั้น จึงมีคําถามเกิดขึ้นตาง ๆ เชน

-๔ด/านโครงสร/างพื้นฐาน เพียงพอกับความตองการของประชาชนในปIจจุบันและอนาคตหรือไม สามารถรองรับ
การขยายตัวของชุมชนไดทุ กๆดานหรื อยั ง ด/านเศรษฐกิ จ เพี ยงพอที่ จ ะสนับ สนุ น การพั ฒ นาธุร กิ จทองถิ่ น
ในปIจจุบันและอนาคตหรือไม ธุรกิจประเภทใด ที่จะสรางงาน สรางอาชีพไดบาง อาชีพใดที่จะสรางรายไดให
เกิ ด ขึ้ น ในทองถิ่ น ด/ า นสั งคม ประชาชนที่ อาศัย อยู ภายในเขตเทศบาล มี สุ ขภาพอนามั ย สมบูร ณ* ดี ห รื อไม
จํานวนครัวเรือนที่อาศัยอยูภายในเขตเทศบาลมีฐานะความเป>นอยูดี หรือยากจนมากนอยแคไหนเพียงใด ด/าน
การเมืองการบริหาร เทศบาลเผยแพรนโยบายตอสาธารณะหรือไม ด/านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม
พื้นที่โลงและสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล มีมากนอยเทาไร ประชาชนของเราลดปริมาณขยะนําของใช
แลวมาหมุนเวียนใชอีก และนําขยะเขาสูกระบวนการผลิตใหมเพียงไรหรือนําไปใชประโยชน*อยางอื่นเพียงไร
เทศบาลไดใชทรัพยากรในการบริห ารตามศั กยภาพหรือไม สภาพปIญ หาของพื้ นที่ และความตองการของ
ประชาชน เพื่อที่จะใชเป>นขอมูลในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปD โดยแยกเป>นดานตาง ๆ ดังนี้
ป6ญหาด/านโครงสร/างพื้นฐาน
การกอสรางโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลตําบลทาแร เป>นปIญหาการกอสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินชีวิต เชน ถนน ไฟฟSา สิ่งสาธารณูปโภค สิ่งปลูกสรางตาง ๆ เชน สถานีจอดรถ
การควบคุ ม อาคาร ซึ่ งเป> น ภารกิ จ ที่ เ ทศบาลจะตองดํ า เนิ น การใหครบถวน แตยั งขาด
บุคลากรในดานนี้ จึงทําใหการดําเนินการไมครอบคลุม ทําใหมีปIญหาทางดานโครงสรางพื้นฐาน
ความต/องการด/านโครงสร/างพื้นฐาน
ความตองการดานโครงสรางพื้นฐานของประชาชนในสภาพปIจจุบัน ยังเป>นความตองการที่ไม
มีสิ้นสุด สืบเนื่องจากการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและสังคม ทําใหความตองการขั้นพื้นฐาน เพิ่มมากขึ้น
เชน ถนน น้ํา ไฟฟSา สวนสาธารณะ ตลาด สถานีจอดรถ ตลอดจนการควบคุมอาคาร สิ่งปลูกสราง ฯลฯ
จําเป>นอยางยิ่งที่เทศบาลตําบลทาแรจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน อีกประการ
หนึ่งการดําเนินการจําเป>นจะตองมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ เพื่อพัฒนาและดําเนินการตามความ
ตองการของประชาชน
ป6ญหาด/านเศรษฐกิจ
การพั ฒนาเศรษฐกิ จ จํ าเป> นอยางยิ่ งที่ จะตองพั ฒนาโครงสรางพื้ นฐาน ทางดานเศรษฐกิ จ
ใหเพียงพอกับความตองการของผูประกอบธุรกิจ เชน สถานที่การคาไมเพียงพอ การเชื่อมโยงของถนนสายหลัก
ปIญหาในดานการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ ใหดําเนินการไป
ดวยความเขมแข็งและมั่นคง เพื่อใหสามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรและธุรกิจใหม ๆ เชน
การสงเสริมอาชีพใหกับกลุมอาชีพ การสงเสริมการขายสินคาเกษตร การขยายตลาดเพื่อการคา
ความต/องการด/านเศรษฐกิจ
เทศบาลตําบลทาแร ไดเล็งเห็นความสําคัญของการเสริมสรางเศรษฐกิจใหเขมแข็ง ประกอบ
กับความตองการของประชาชนในการที่จะสงเสริมการกระจายรายได การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายได ซึ่งเป>น
การสงเสริมและกระตุนใหเกิดการกระจายรายได และการประกอบอาชีพ ซึ่งจะมีผลใหเกิดการผลิต การบริการ

-๕อั นจะทํ าใหฐานะความเป> นอยู ในดานเศรษฐกิ จของประชาชนโดยสวนรวมดี ขึ้ น โดยจัด หาสถานที ่เ พิ ่ม ทุน
สงเสริมการกอสรางทางดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของการผลิต การบริการ
ป6ญหาด/านสังคม
ดานสังคมเป>นปIญหาที่พบโดยทั่วไป เชน ปIญหาคุณภาพชีวิต สุขภาพ อนามัยของประชาชน
ปIญหาการสงเสริมศิลปะ จารีต ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การปSองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน เพื่อใหผูอยูอาศัยในเทศบาลมีพลานามัยที่สมบูรณ* มีรายได มีฐานะความเป>นอยูที่ดีขึ้น และมี
ความปลอดภั ย จากโรคระบาด จะเห็ น จากสวั ส ดิ ภ าพของประชาชน ดานสุ ข าภิ บ าลชุ ม ชน และสถานที่
ไดจัดใหมีการดูแลรักษาความสะอาดและปลอดจากโรค อันจะทําใหเกิดความเป>นอยูในทองถิ่นดําเนินไปดวย
ความผาสุ ก และสะอาด ดานการสงเสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี ไดมี ก ารสงเสริ ม ใหมี ก ารอนุ รั ก ษ*
ศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีอันดีงามของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป เชน ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแหดาว
ประเพณีคริสต*มาส ประเพณีแหเทียนปIสกา ดานการสงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ ไดมีการสงเสริมให
ประชาชนไดออกกําลังกาย แขงขันกีฬา และมีสวนสาธารณะเพื่อเป>นที่พักผอนหยอนใจ
ความต/องการด/านสังคม
ประชาชนสวนใหญยั ง ตองการสภาพทางสั ง คมที ่ ด ี มี ส ุ ข ภาพอนามั ย ที ่ ส มบู ร ณ*
แข็ ง แรง มี ฐ านะความเป>นอยู ทางสังคมที่ดี ซึ่งก็คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปราศจากปIญ หาตางๆที่มีอยู
ปIจจุบัน จึงมีความตองการที่จะใหเทศบาลเป>นผูนําในดานการพัฒนาสังคมใหมีความเขมแข็งเป>นสังคมที่ดี
ควบคูไปกับการอนุรักษ*ศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีอันดีงามของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
ป6ญหาด/านการเมืองการบริหาร
เทศบาลตํ า บลทาแร ไดจั ด ใหมี ก ารเผยแพรประชาสั ม พั น ธ* ก ารปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย*เป>นประมุข ใหประชาชนไดเขาใจและมีสวนรวมในการเมืองใหมากที่สุด
และรวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง การจั ด ระบบการบริ ก ารใหสามารถอํ า นวยการบริ ก ารแกประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน การสงเสริมความรู ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน การสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล การปรับปรุง
และพัฒนารายได การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน การรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบรอยของชุมชน การปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการนํานโยบายที่สําคัญของรัฐบาลมาใชใน
การบริหารงาน โดยยึดหลักความโปรงใส และเผยแพรนโยบายตอสาธารณะใหมากที่สุด
ความต/องการด/านการเมืองการบริหาร
ในชวงที่ แ ลวมา ประชาชนยั ง ขาดการมี ส วนรวมในการบริ ห ารงานในรู ป แบบตางๆ
อัน สื บ เนื่ องมาจากปI ญ หาที่ สํ า คั ญ หลายปI ญ หาขางตน ทํ าใหการเขามามี ส วนรวมนั้ น มี น อยกระทํ าไดนอย
ในปIจจุบันการเปVดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการอยางใดอยางหนึ่งเป>นสิ่งสําคัญ
และเป>นความตองการของประชาชนในสวนลึก ดังนั้น การประชาสัมพันธ* การดึงประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การกระบวนการตัดสินใจ จึงเป>นสิ่งสําคัญ อีกอยางการจัดใหประชาชนไดมีที่ปรึกษาทางกฎหมาย อันเป>น

-๖กฎหมายประจําเทศบาล ชวยเหลือเทศบาลในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ เพื่อใหลดขอขัดแยง ขอผิดพลาดใน
การบริหารงานที่ดําเนินอยูในปIจจุบัน
ป6ญหาด/านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม
ในเทศบาลตํ า บลทาแร มั กจะพบปI ญ หาในเรื่ องของความเสื่ อมโทรมของสภาพแวดลอม
อันเกิดจากปIญหาน้ําเนาเสีย ขาดระบบการระบายน้ําที่ถูกหลักสุขาภิบาล การทิ้งขยะไมเป>นที่ ปIญหาจากวัชพืช
ในหนองหาร ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอม ปIญหาความสะอาดของถนน ที่สาธารณะ
ตางๆ ขาดการเอาใจใสดูแล เพราะบางพื้นที่ไมไดอยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่จะเขาไปดําเนิ นการได
ดังนั้น จึงเป>นปIญหาที่เทศบาลจะตองดําเนินการแกไขใหได
ความต/องการด/านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม
เทศบาลตําบลทาแร ไดดําเนินการในสวนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การรณรงค*การใชประโยชน*จากหนองหาร การรักษาไมใหน้ําเนาเสีย การกําจัดขยะมูลฝอย การสงเสริมใหมี
การปลูกตนไมทดแทน ปIญหาในชวงระยะที่ผานมา จะมีปIญหาในสวนของการกําจัดขยะมูลฝอยและการระบาย
น้ําเสียจากชุมชน น้ําทวมขังในหนาฝนหรือเวลาฝนตกหนัก ดังนั้น จึงมีความตองการที่จะจัดระบบระบายน้ํา
การจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี การปรับปรุงสภาพแวดลอมในเรื่องของสวนสาธารณะ การจัดระเบียบชุมชน
สังคมใหนาอยู ในปIจจุบันปIญหานี้จะมีอยู และกลายเป>นปIญหาในอนาคต จึงจําเป>นตองมีการวางแผนที่ดีเพื่อให
สามารถแกไขปIญหาไดอยางเป>นระบบ
๕. ภารกิจ อํานาจหน/าที่ของเทศบาล
เทศบาลตําบลทาแร เป>นเทศบาลขนาดเล็ก อันมีภารกิจ อํานาจหนาที่ที่สําคัญอันบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค*กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายดังกลาว อาจแบงเป>นภารกิจ อํานาจหนาที่ในแตละดาน ดังนี้
๕.๑ ด/านโครงสร/างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข/อง ดังนี้
(๑) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา (มาตรา ๕๐(๒) มาตรา ๑๖ (๒)
(๒) การจัดใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา (มาตรา ๕๑(๘))
(๓) การจัดใหมีน้ําสะอาด หรือการประปา (มาตรา ๕๑(๑))
(๔) การจัดใหมีและบํารุงการไฟฟSาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา ๕๑(๗)
(๕) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ (มาตรา ๑๖(๔)
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕))
(๗) การจัดใหมีและการบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ (มาตรา ๑๓(๑๓))
(๘) การกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ําเนาเสีย (มาตรา ๑๖(๑๘))
(๙) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน(มาตรา ๑๖(๒๐))

-๗(๑๐) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘))
๕.๒ ด/านสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข/อง ดังนี้
(๑) การปSองกันและระงับโรคติดตอ (มาตรา ๕๐(๔))
(๒) การจัดใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม (มาตรา ๕๐(๖))
(๓) การสงเสริมการฝYก การประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖))
(๔) การสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา ๕๐(๗))
(๕) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙))
(๖) การปรับปรุงแหลงชุมชนแอดอัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (มาตรา ๑๖(๑๒))
(๖) การสงเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖(๑๔))
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙))
(๘) การจัดใหมีการควบคุมการฆาสัตว* (มาตรา ๑๓(๒๒)
๕.๓ ด/ านการจั ดระเบี ยบชุ มชน สั งคม และการรั กษาความสงบเรี ยบร/ อย มี ภารกิ จ
ที่เกี่ยวข/อง ดังนี้
(๑) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน (มาตรา ๕๐(๑))
(๒) การจัดใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง (มาตรา ๕๐(๕))
(๓) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ*รักษาคนเจ็บไข (มาตรา ๕๑(๖))
(๔) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓))
(๕) การสังคมสังเคราะห* และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส(มาตรา ๑๖(๑๐))
(๖) การจัดใหมีการควบคุมการเลี้ยงสัตว* (มาตรา ๑๖(๒๑))
(๗) การรักษาความปลอดภัย ความเป>นระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ (มาตรา ๑๓(๒๓) )
(๘) การจัดทําผังเมือง (มาตรา ๑๖(๒๕) )
(๙) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖(๒๖))
(๑๐) การปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๖(๒๙))
(๑๑) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปSองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน (มาตรา (๓๐))
๕.๔ ด/ านการวางแผน การสงเสริ มการลงทุ น พาณิ ชยกรรมและการทองเที่ ยว มี ภารกิ จ
ที่เกี่ยวข/อง ดังนี้
(๑) ใหมีโรงฆาสัตว* (มาตรา ๕๑(๒)
(๒) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม (มาตรา๕๑(๓))
(๓) การจัดใหมีการบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร (มาตรา ๕๑(๕๕))
(๔) การจัดใหมีการพาณิชย*และการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗))

-๘(๕) การจัดใหมีการสงเสริมการทองเที่ยว (มาตรา ๑๖(๘))
๕.๕ ด/านการบริหารการจัดการและการอนุรักษ2ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข/อง ดังนี้
(๑) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชน*จากป[าไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (มาตรา ๑๖(๒๔))
(๒) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย (มาตรา ๑๖(๑๘))
(๓) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา ๑๖(๒๗))
๕.๖ ด/านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภู มิป6ญญาท/ องถิ่ น มี ภารกิจที่
เกี่ยวข/อง ดังนี้
(๑) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปIญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(มาตรา ๕๐(๘))
(๒) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปIญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่น(มาตรา ๑๖(๑๑))
๕.๗ ด/านการบริหารการจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ
องค2กรปกครองสวนท/องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข/อง ดังนี้
(๑) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ*รักษาคนเจ็บไข (มาตรา ๕๑(๖))
(๒) การพาณิชย* การสงเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗))
(๓) การจัดการการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙))
(๔) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖(๒๖))
(๕) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปSองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน (มาตรา ๑๖(๓๐))
ภารกิจทั้ง ๗ ด/าน ตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจเทศบาล ภารกิจดังกลาวสามารถแกไข
ปIญหาของเทศบาลตําบลทาแรได ทั้งนี้จะตองพิจารณาถึงความตองการของประชาชนในพื้นที่การดําเนินการ
ของเทศบาลจะตองใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด
นโยบายของผูบริหารเทศบาล จึงวิเคราะห*จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ไดดังนี้
จุดแข็ง (Strengh=S)
๑. ผูนําทองถิ่นมีวิสัยทัศน* และศักยภาพในการบริหารจัดการทองถิ่นสูง
๒. มีพื้นที่รองรับสําหรับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในอนาคต
๓. มีแหลงน้ําตามธรรมชาติที่เพียงพอตอการอุปโภคบริโภค
๔. เป>นแหลงศึกษา เรียนรู ศาสนสถาน โบราณวัตถุ ของชาวคริสต*ชน
๕. มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป>นเอกลักษณ*ของทองถิ่น
๖. การคมนาคมสะดวก

-๙จุดออน (Weak=W)
๑. ขอจํากัดดานงบประมาณที่ยังไมสามารถจัดทําโครงการขนาดใหญ หรือโครงการที่มี
ลักษณะตอเนื่องได
๒. ขาดการสงเสริมตลาดรองรับผลผลิต การพัฒนาทักษะความรูในการประกอบอาชีพและ
แรงงานของทองถิ่น
๓. ปIญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม
๔. ขาดแนวความคิดในการพัฒนาอาชีพรายไดอันเกิดจากภูมิปIญญาของทองถิ่น
๕. ขาดบุคลากรที่มีความรูดานฝYกวิชาชีพ
โอกาส (Opportunity=O)
๑. กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
๒. พระราชบั ญ ญั ติ กํา หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจขององค* ก รปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รองรับภารกิจตอการใหบริการ
๓. นโยบายของรัฐบาลเอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนา
๔. พื้นที่ตั้งอยูในแหลงการคมนาคมสะดวก
๕. สมาชิกใชแรงงานและวัตถุดิบในพื้นที่ได เป>นการสรางงานเพิ่มรายไดใหกับประชาชนใน
ทองถิ่น
๖. มีแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ*
๗. มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติสนใจมาเที่ยวในชวงเทศกาลตางๆ เพิ่มขึ้นทุกปD เชน
เทศกาลแหดาววันคริสต*มาส, เทศกาลแหเทียนปIสกา, เทศกาลระลึกถึงผูลวงลับ เป>นตน
อุปสรรค (Threat=T)
๑. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทําใหการพัฒนาทองถิ่นขาดความตอเนื่องเกิดการลาชา
ไมบรรลุเปSาหมายเทาที่ควร
๒. ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในการแกไขปIญหาและพัฒนาทองถิ่น
๓. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมตามกระแสโลกาภิวัตน*ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอวิถีชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๔. ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการเนื่องจากเป>นโครงการขนาดใหญเกินขีด
ความสามารถในการดําเนินการของทองถิ่น
๕. ขอจํากัดดานระเบียบ กฎหมาย การดําเนินการภายใตอํานาจหนาที่ของหลายหนวยงาน
๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่เทศบาลจะต/องดําเนินการ
เทศบาลตํ า บลทาแร ไดวิ เคราะห* แลว พิ จารณาเห็ นวาภารกิ จ หลั กและภารกิ จรองที่ ต อง
ดําเนินการ ไดแก

-๑๐ภารกิจหลัก
(๑) การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๒) การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
(๓) การสงเสริมคุณภาพชีวิต
(๔) การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
(๕) การวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
(๖) การบริหารจัดการ และการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๗) การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปIญญาทองถิ่น
(๘) การจัดการศึกษา
(๙) การบริหารการจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ
องค*กรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ภารกิจรอง
(๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปIญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
(๒) สนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(๓) การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
(๔) การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
(๕) การสนับสนุนภารกิจที่รับผิดชอบรวมกับหนวยงานอื่น เชน การพาณิชย* และการสงเสริม
การลงทุน การจัดระบบขนสงและการจราจร
๗. สรุปป6ญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร/างสวนราชการและกรอบ
เทศบาลตําบลทาแร เป>นเทศบาลประเภทสามัญ ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ
ออกเป> น ๑ สํ านั ก ๗ กองและ ๑ หนวยตรวจสอบภายใน ไดแก สํ า นั กปลั ดเทศบาล กองคลั ง กองชาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองการประปา กองการศึกษา กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม
และหนวยตรวจสอบภายใน และกํ าหนดกรอบอั ตรากําลั งจํา นวนทั้งสิ้ น ๑๒๗ อัตรา แตเนื่ องจากปI จจุบั น
ขาราชการหรื อ พนั ก งานสวนทองถิ่ น ไดรั บ การเพิ่ ม เงิ น เดื อ นและเพิ่ ม คาจางสํ า หรั บ จางประจํ า และเพิ่ ม
คาตอบแทนสําหรับพนักงานจางตามภารกิจ เพื่อใหคาตอบแทนเทาเทียมกับขาราชการพลเรือน สงผลใหภาระ
คาใชจายของเทศบาลเพิ่ ม ขึ้ น เกิ น กวาที่ กํ า หนด ทํ า ใหเทศบาลตํ า บลทาแรตองปรั บ ลดจํ า นวนบุ ค ลากร
ทุ ก ประเภทลงโดยเฉพาะพนั ก งานจางทั่ ว ไป แตยั ง คงตํ า แหนงที่ มี ค วามจํ า เป> น อยางยิ่ ง ตอภารกิ จ งาน
สงผลใหเทศบาลขาดบุคลากรอยางมากในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป>นการสวนทางกับภารกิจงานที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปD

-๑๑๘. โครงสร/างการกําหนดสวนราชการ
จากสภาพปIญหาของเทศบาลตําบลทาแรดังกลาว เทศบาลตําบลทาแรมีภารกิจ อํานาจหนาที่
ที่จะตองดําเนินการแกไขปIญหาดังกลาวภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
และตามพระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจใหแกองค* ก รปกครองสวนทองถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้
๘.๑ โครงสร/าง เทศบาลปรับปรุงงานในสวนของสํานักปลัดเทศบาล โดยยุบรวมงานธุรการไป
รวมกับงานบริหารทั่วไป กองคลังจากงานระเบียบการคลังยุบรวมกับงานสถิติการคลัง กองชางจากงานผังเมืองไป
รวมกับงานวิศวกรรม งานจัดสถานที่และการไฟฟSาสาธารณะ งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดน้ําเสียยุบรวม
กับงานสาธารณูปโภค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเป>นงานปSองกันและควบคุมโรคติดตอ กองการศึกษาจาก
งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยยุบรวมกับงานการศึกษาปฐมวัย กองวิชาการและแผนงานจากงาน
บริหารทั่วไปยุบรวมกับงานแผนและงบประมาณ กองสวัสดิการสังคมจากงานฝYกและสงเสริมอาชีพยุบรวมเป>น
งานสังคมสงเคราะห* งานสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชนยุบรวมเป>นงานพัฒนาชุมชน ดังนี้
โครงสร/างตามแผนอัตราป6จจุบัน
(๑) สํานักปลัดเทศบาล
- งานธุรการ
- งานนิติการ
- งานกิจการสภา
- งานการเจาหนาที่
- งานบริหารทั่วไป
- งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
- งานปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
(๒) กองคลัง
- งานระเบียบการคลัง
- งานสถิติการคลัง
- งานบริหารทั่วไป
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย*สิน
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย*สิน

โครงสร/างตามแผนอัตรากําลังใหม
(๑) สํานักปลัดเทศบาล
- งานนิติการ
- งานกิจการสภา
- งานบริหารทั่วไป
- งานการเจาหนาที่
- งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
- งานปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
(๒) กองคลัง
- งานบริหารทั่วไป
- งานสถิติการคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย*สิน
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย*สิน

-๑๒โครงสร/างตามแผนอัตราป6จจุบัน
(๓) กองชาง
- งานผังเมือง
- งานวิศวกรรม
- งานสาธารณูปโภค
- งานบริหารทั่วไป
- งานจัดสถานที่และการไฟฟSาสาธารณะ
- งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดน้ําเสีย

โครงสร/างตามแผนอัตรากําลังใหม
(๓) กองชาง
- งานวิศวกรรม
- งานบริหารทั่วไป
- งานสาธารณูปโภค
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดน้ําเสีย

(๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล/อม
- งานสัตวแพทย*
- งานสงเสริมสุขภาพ
- งานบริหารทั่วไป
- งานปSองกันและควบคุมโรคติดตอ
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

(๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล/อม
- งานสัตวแพทย*
- งานบริหารทั่วไป
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
- งานศูนย*บริการสาธารณสุข

(๕) กองการประปา

(๕) กองการประปา

- งานธุรการ
- งานผลิตและบริการ
- งานการเงินและบัญชี

- งานธุรการ
- งานผลิตและบริการ
- งานการเงินและบัญชี

(๖) กองการศึกษา
- งานธุรการ
- งานงบประมาณ
- งานกิจการศาสนา
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
- งานสงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

(๖) กองการศึกษา
- งานบริหารทั่วไป
- งานงบประมาณ
- งานกิจการศาสนา
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานสงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

(๗) กองวิชาการและแผนงาน
- งานบริหารทั่วไป
- งานแผนและงบประมาณ
- งานบริหารและเผยแพรวิชาการ

(๗) กองวิชาการและแผนงาน
- งานแผนและงบประมาณ
- งานบริหารและเผยแพรวิชาการ

-๑๓โครงสร/างตามแผนอัตราป6จจุบัน
(๘) กองสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห*
- งานบริหารทั่วไป
- งานฝYกและสงเสริมอาชีพ
- งานสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
(๙) หนวยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

โครงสร/างตามแผนอัตรากําลังใหม
(๘) กองสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
- งานบริหารทั่วไป
- งานสังคมสงเคราะห*
(๙) หนวยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

