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เทศบาลตาบลชะมาย
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คานา
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 12 กันยายน 2554 ให้องค์การบริหารส่วนตาบล
ชะมาย จัดตั้งเป็นเทศบาลตาบลชะมาย มีผลตั้ งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2554 ทาให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลชะมาย พ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล ส่งผลให้บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ
สิทธิเรี ยกร้อง หนี้ พนั กงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริห ารส่วนตาบลชะมายโอนไปเป็น ของ
เทศบาลตาบลชะมายที่จัดตั้งขึ้น
เทศบาลตาบลชะมาย จึงมีความจาเป็นที่จะต้องโอนพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลชะมาย ไปเป็ น พนั ก งานและลู ก จ้ า งของเทศบาลต าบลชะมาย จึ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง แผน
อัตรากาลังและโอนพนักงานส่วนตาบลที่มีอยู่เดิม ไปบรรจุแต่งตั้งในโครงสร้างของส่วนราชการเทศบาล
ตาบลชะมาย เพื่อใช้ประกอบการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตาบล
ชะมาย ให้ เกิ ดประโยชน์ แ ก่ป ระชาชน เกิด ผลสั ม ฤทธิ์ต่ อภารกิ จ ตามอานาจหน้ าที่ ที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพ
มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
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1. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลชะมายได้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2555 – 2557
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้อัตรากาลังคนในองค์กรให้สามารถดาเนินการตามภารกิจ
อานาจหน้ า ที่ข องเทศบาลตาบลในอนาคตได้ ส าเร็จ ตามวัต ถุป ระสงค์ และเป็ นไปอย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ
โดยการคาดคะเนว่าจะมีการใช้อัตรากาลังจานวนเท่าใดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันอย่างเหมาะสม
กับเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาเทศบาลตาบล
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 12 กันยายน 2554 ให้ องค์การบริห าร
ส่วนตาบลชะมาย จัดตั้งเป็นเทศบาลตาบลชะมาย มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2554 ทาให้องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลชะมาย พ้ น สภาพแห่ ง การเป็ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลและส่ งผลให้ บ รรดางบประมาณ
ทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ ง หนี้ พนั ก งานส่ ว นต าบลและลู ก จ้ า งขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
โอนไปเป็นของเทศบาลตาบลที่ตั้งขึ้น
เทศบาลต าบลชะมาย จึง มีความจ าเป็ นที่จ ะต้อ งโอนพนั กงานส่ ว นตาบลและลู กจ้า ง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลชะมาย ไปเป็นพนักงานลูกจ้างของเทศบาลตาบลชะมาย และดาเนินการ
ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2555 – 2557 ขึ้น พร้อมนี้เทศบาลตาบลชะมายได้
จัดทาโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตาบลชะมาย และได้จัดคนลงสู่ตาแหน่งใหม่ไว้ในคราวเดียวกัน
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลชะมาย จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ เทศบาลตาบลชะมาย มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม
ไม่ซ้าซ้อน
2.2 เพื่อให้เทศบาลตาบลชะมาย มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลังโครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ข องเทศบาลตาบลชะมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ องค์การปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2542
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร (ก.ท.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกาหนดตาแหน่ง
และการใช้ตาแหน่งพนักงานเทศบาลถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลตาบลชะมายให้เหมาะสม

2.5 เพื่อให้ เทศบาลตาบลชะมาย มีการวางแผนอัตรากาลัง การจัดสรรงบประมาณ
และบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเทศบาล เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของเทศบาลต าบลชะมาย เกิ ด ประโยชน์
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอน
การปฏิ บั ติ งาน และมีก ารลดภารกิจ และยุ บเลิ กหน่ว ยงานที่ ไม่ จาเป็ น และการปฏิบั ติภ ารกิ จสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.6 เพื่อให้เทศบาลตาบลชะมาย สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.7 เพื่อวางแผนการเคลื่อนย้ายกาลังบุคลากรให้ส่วนราชการใช้ในการปฏิบัติราชการ
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังของเทศบาลตาบลชะมาย
ซึ่งมีนายกเทศมนตรี
ตาบลชะมายเป็นประธาน เห็นสมควรให้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม
ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1
วิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลต าบลชะมาย
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่น
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนา
ตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภา
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของตาบลชะมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของกลุ่มงานต่างๆ
3.4 จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจ่าย
3.5 ต้ อ งการให้ ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก คน ได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
สภาพทั่วไปของเทศบาลตาบลชะมาย
สภาพทั่วไป/ที่ตั้ง
เทศบาลตาบลชะมาย ใช้สถานที่ทาการสภาตาบลเดิมเป็นที่ทาการ ตั้งอยู่เลขที่ 258/7 ถนนทุ่งสง
– สุราษฎร์ หมู่ที่ 1 ตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
จังหวัด ห่างจากที่ทาการอาเภอทุ่งสงประมาณ 1.40 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 61.00
กิโลเมตร
ทิศเหนือ จดองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนและองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
ทิศตะวันออก จดเทศบาลเมืองทุ่งสง และองค์การบริหารส่วนตาบลถ้าใหญ่

ทิศใต้ จดองค์การบริหารส่วนตาบลที่วัง
ทิศตะวันตก จดองค์การบริหารส่วนตาบลควนกรดและองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
เนื้อที่
เทศบาลตาบลชะมาย มีเนื้อที่ประมาณ 21.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,386 ไร่
ประมาณร้อยละ 2.07 ของพื้นที่อาเภอทุ่งสง (อาเภอทุ่งสงมีพื้นที่ประมาณ 802.977 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 501,860.02 ไร่) หรือประมาณร้อยละ 0.22 ของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ประมาณ 9,942.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,214,064 ไร่)
ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตาบลชะมาย โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงแต่มีบางส่วนที่เป็น
ที่ราบลุ่ม
ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตาบลชะมาย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ฤดูกาล
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม – พฤษภาคม เนื่องจากเป็นช่วงฤดูมรสุมและหลังจากสิ้นสุดฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศเริ่มร้อนมีอากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม
อุณหภูมิเฉลี่ย 27.44 องศาเซลเซียล ปริมาณน้าฝน 85.5 มิลลิเมตร
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ประเทศไทย ทาให้มีฝนตกทั่วไป และช่วงฤดูฝนยังมีความกดอากาศต่าปกคลุมภายใต้เป็นระยะ ๆ อีกด้วย
ดังนั้นจึงทาให้ฝนตกมาก และเนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคใต้ จึงทาให้
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยอย่างเต็มที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 27.27
องศาเซลเซียล ปริมาณน้าฝน 234.85 มิลลิเมตร
จานวนหมู่บ้าน
เทศบาลตาบลชะมายประกอบด้วยหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองหว้า เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 1,050 ไร่ แบ่งเขตการปกครอง
หมู่บ้านออกเป็น 6 เขต
หมู่ที่ 2 บ้านด่านปาบ เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 650 ไร่ แบ่งเขตการปกครอง
หมู่บ้านออกเป็น 4 เขต
หมู่ที่ 3 บ้านเขากลาย เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 1,860 ไร่ แบ่งเขตการปกครอง
หมู่บ้านออกเป็น 5 เขต
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยขัน เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 2,740 ไร่ แบ่งเขตการปกครอง
หมู่บ้านออกเป็น 9 เขต
หมู่ที่ 5 บ้านวังหีบ เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 3,000 ไร่ แบ่งเขตการปกครอง
หมู่บ้านออกเป็น 4 เขต
หมู่ที่ 6 บ้านนาคาทวด เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 1,447 ไร่ แบ่งเขตการปกครอง
หมู่บ้านออกเป็น 4 เขต
หมู่ที่ 7 บ้านคลองขี่เปล เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 2,271 ไร่ แบ่งเขตการ
ปกครองหมู่บ้านออกเป็น 11 เขต

หมู่ที่ 8 บ้านนาแฝด เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒ นาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 368 ไร่ แบ่งเขตการปกครอง
หมู่บ้านออกเป็น 4 เขต
ประชากร
ประชากร รวม 12,367 คน แบ่งเป็น ชาย 5,992 คน หญิง 6,375 คน ครัวเรือนทั้งหมด
5,857 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ 582.20 คน/ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของ
จานวนบ้านต่อพื้นที่ 275.75 หลังคาเรือน/ตารางกิโลเมตร อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรร้อยละ 0.61
คน/ปี

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลชะมาย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร สามารถ
จาแนกออกเป็น
(1) เกษตรทั่วไป ร้อยละ 2.82
(2) ทาสวนยาง 2,497 ไร่ ร้อยละ 18.84 ทาสวนผลไม้ 467 ไร่ ร้อยละ 3.48
(3) เลี้ยงสัตว์ 244 ครัวเรือน ร้อยละ 1.82
(4) อาชีพรับจ้างภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ร้อยละ 18.5
(5) อาชี พ ค้ า ขาย อาชี พ กิ จ การส่ ว นตั ว รั บ ราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และอื่ น ๆ ร้ อ ยละ 54.54
รายได้รวมเฉลี่ยคน/ปี ประมาณ 57,279.30 บาท
หน่วยธุรกิจในเทศบาลตาบล
(1) ธนาคาร
2 แห่ง
(2) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
1 แห่ง
(3) บริษัทประกันชีวิต
1 แห่ง
(4) โรงงานอุตสาหกรรม
8 แห่ง
(5) โรงแรม
7 แห่ง
(6) ปั๊มน้ามันและก๊าซ
11 แห่ง
(7) โรงสี
1 แห่ง
(8) บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากัด
42 แห่ง
(9) ร้านค้าทั่วไป
281 แห่ง
สภาพทางสังคม
การศึกษา
(1) โรงเรียนประถมศึกษา
4 แห่ง
(2) โรงเรียนอาชีวศึกษา
1 แห่ง
(3) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน
4 แห่ง
สถาบัน และองค์การทางศาสนา

(1) วัด
(2) ศาลเจ้า
สาธารณสุข
(1) สถานีอนามัยประจาตาบล/หมู่บ้าน
(2) คลินิก
(3) ร้านขายยา
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตารวจชุมชน

2 แห่ง
4 แห่ง
1 แห่ง
5 แห่ง
1 แห่ง
100%
1 แห่ง

การบริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคมทางบก
(1) ถนนลาดยาง
21 สาย
(2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
20 สาย
(3) ถนนลูกรัง
11 สาย
(4) ถนนหินคลุก
50 สาย
(5) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
11 สาย
สภาพการคมนาคมทางบก
ในเขตพื้นที่ เทศบาลตาบลชะมาย การคมนาคมทางบกบางหมู่บ้านไม่ส ะดวก ถนนบางสาย
ผิวการจราจรชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ และถนนบางสายยังไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมถนน
การโทรคมนาคม
(1) สถานีคมนาคม
(2) โทรศัพท์สาธารณะ

2 แห่ง
19 ตู้

การไฟฟ้า
หมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลชะมาย ไฟฟ้าเข้าถึงทั้งจานวน 8 หมู่บ้าน และทั้ง 8 หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้
เกือบทุกหลังคาเรือน
แหล่งน้าธรรมชาติ
(1) ลาน้า , ลาห้วย
(2) บึง , หนอง และอื่น ๆ
(3) บ่อน้าตื้น
(4) บ่อน้าบาดาล
(5) สระน้า

24 สาย
9 สาย
635 แห่ง
6 แห่ง
3 แห่ง

สภาพปัญหา
1. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมในพื้นที่ไม่สะดวก
1.2 ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าชุมชนมีไม่พอเพียง

1.3 ปัญหาน้าอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอ
1.4 ปัญหาแหล่งน้าคูคลอง
1.5 ปัญหาการรักษาความสะอาดและขยะมูลฝอย
2. ปัญหาเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทา
2.1 การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน
- ปัญหาการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ
- ปัญหาการไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม
2.2 ประชาชนขาดความรู้เรื่องการพัฒนาการเกษตร ขาดการส่งเสริมสนับสนุนด้านการ
ลงทุน การพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี รวมทั้งการขาดการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการบริหารจัดการ
ในการประกอบอาชีพ
3. ปัญหาสาธารณสุข และการอนามัย
3.1 ปัญหาขาดความรู้เรื่องสาธารณสุข และอนามัย
3.2 ปัญหาเรื่องยาเสพติด
3.3 ปัญหาเรื่องการกาจัดขยะ
3.4 ปัญหาเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ
3.5 ปัญหายุงลาย
4. ปัญหาน้ากิน - น้าใช้ เพื่อการเกษตร
4.1 การขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง
4.2 ระบบประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ
5. ปัญหาขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
5.1 การไปใช้สิทธิเลือกตั้งน้อย
5.2 ขาดการเรียนรู้ นอกระบบการเรียนการสอน
5.3 ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร
6. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ถูกทาลาย
6.2 คลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมทาให้การระบายน้าไม่สะดวก
6.3 น้าเน่าเสีย ขยะมูลฝอยตกค้าง
7. ปัญหาการบริหาร และการจัดการของเทศบาลตาบล
7.1 สถานที่ทาการของเทศบาลตาบล
ความต้องการของประชาชน
1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้างถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
1.2 สร้างสะพาน คสล. , วางท่อระบายน้า
1.3 ระบบประปาหมู่บ้าน / ประปาภูมิภาค
1.4 ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
1.5 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

2.

3.

4.
5.

6.

7.

1.6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ทั้งตาบล
ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทา
2.1 ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบการผลิตการเกษตร
2.2 ต้องการความรู้ ด้านวิชาการ และทัศนศึกษา
2.3 ต้องการได้รับการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ และสนับสนุนเงินทุน / อุปกรณ์
ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย
3.1 ต้องการได้รับการฝึกอบรมทางโภชนการอนามัยแม่ และเด็ก
3.2 ต้องการได้รับการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขศึกษา
3.3 ต้องการได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ
3.5 กาจัดยุงลายให้หมดทั้งหมู่บ้าน
3.6 จัดโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ทุกหมู่บ้าน
ความต้องการด้านน้ากิน - น้าใช้ เพื่อการเกษตร
4.1 ต้องการขยายการวางท่อประปาหมู่บ้าน / ภูมิภาค
4.2 ต้องการขุดลอกคลองส่งน้า / กาจัดวัชพืช
ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
5.1 ต้องการได้รับความรู้ด้านอาชีพ
5.2 ต้องการได้รับความรู้ด้านการศึกษา / การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ (กศน.)
5.3 ต้องการความรู้ด้านสุขภาพอนามัย (อนามัยแม่และเด็ก /อบรมแม่บ้าน โภชนการและอื่นๆ)
5.4 ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสาคัญของการศึกษา
5.5 ความต้องการรณรงค์ให้เห็นความสาคัญของการเลือกตั้ง
5.6 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ
5.7 จัดการแข่งขันกีฬาตาบล ต้านยาเสพติด
5.8 ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.9 ปรับปรุงทัศนียภาพ ตามแนวถนนทุกสายและทุกคลองในพื้นที่ อบต.
ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 ต้องการให้มีการรณรงค์ การไม่ปล่อยน้าเสียลงคลอง
6.2 ต้องการได้รับความรู้เสริม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.3 ต้องการให้ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และกาจัดวัชพืช
ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการของเทศบาลตาบล
7.1 ก่อสร้างที่ทาการเทศบาลตาบลแห่งใหม่

5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบล
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา 67(1) )
(2) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
(3) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
(4) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา 68(3))

(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4)
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))
(3) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา 68(4))
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10))
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2))
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา 16(5))
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา
68(8))
(3) การวางผังเมือง (มาตรา 68(13))
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา
16(17))
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))
(3) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11))
(7) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
(8) การพาณิชย์กรรม และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))
5.5 ด้ า นการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มมี ภ ารกิ จ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(มาตรา 67(7))
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))

(3) การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่างๆ (มาตรา 17(12))
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มาตรา 67(8))
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา
17(18))
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(มาตรา 45(3))
(2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจาเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16))
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา 17(3))
(5) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16))
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจเทศบาลตาบลสามารถจะแก้ไขปัญหา
ของเทศบาลตาบลชะมาย ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ ประกอบด้วยการดาเนินการของเทศบาลตาบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาเทศบาล
ตาบล และนโยบายของผู้บริหารของเทศบาลตาบลเป็นสาคัญ
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
เทศบาลตาบลชะมาย วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่ต้อง
ดาเนินการ ได้แก่
ภารกิจหลัก
1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. การพัฒนาและปรับปรุงสถานที่สาธารณะและเวทีชุมชน
4. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
5.การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6.การพัฒนาคนในเทศบาลตาบลให้มีศักยภาพ
7.การส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงาน
8.ภารกิจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

9.ภารกิจตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
2. การส่งเสริมการเกษตร
3. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว “ ชะมายคือหัวใจแห่งการบริการ”
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล
เทศบาลตาบลชะมาย ได้กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการเมื่อคราวมีฐานะเป็นองค์การ
บริหารส่วนตาบลชะมาย ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล , ส่วนการคลัง
และส่วนโยธา แต่เมื่อได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 12 กันยายน 2554 ให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบล ชะมาย จัดตั้งเป็นเทศบาลตาบลชะมาย ภารกิจและปริมาณงานจึงเพิ่มมากขึ้นจากเดิม และมี
ความต้องการให้บุคลากรที่มีความชานาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น จึงต้องมี
การกาหนดโครงสร้างและกาหนดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอานาจหน้าที่เพื่อที่จะให้
สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน
1. สานักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหา
1. ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมไม่ตอบสนองต่อภารกิจในปัจจุบัน
2. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสู้สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว
3. บุคลากรไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้เนื่องจากกรอบ
อัตรากาลังและการจัดวางคนไม่ถูกกับงานที่ต้องปฏิบัติ
4. การกาหนดตาแหน่ง/การสรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่งไม่เป็นไป/ไม่สอดคล้องกับภารกิจ
หน้าที่
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. การจัดทากรอบอัตรากาลังบุคลากรทั้งอัตรากาลังข้า ราชการส่วนท้องถิ่น กรอบอัตรากาลัง
พนักงานจ้าง โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงานหรือ Put the right man on the
right job
2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ใช้ในการปฏิบัติงานและการกาหนดโครงสร้างองค์กร การประเมินผลงานของบุคลากร และ
ระบบการให้รางวัล ตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ
3. การให้ อ านาจในการตั ด สิ น ใจ
กระจายอ านาจในการตั ด สิ น ใจให้ แ ก่ บุ ค ลากรในทุ ก
ระดับ ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจาเป็นต่อการตัดสินใจของ
ตนเองเพราะบุคลากรเหล่านี้เป็นบุคคลที่ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ

4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดกาลังใจแก่พนักงาน นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แล้ว จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การ
พัฒนาเพิ่มพูนขีดความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่
5. จัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง 4 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้อง
ไม่เกินร้อยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจ่าย
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษที่
ผ่ านมา ได้ส่ งผลทาให้ สั งคมเกื อบทุกแห่ ง ได้เ ผชิ ญกั บ ปัญ หามากมายหลายประการ จ าเป็ นต้ องสร้า ง
ปฏิกิริยาสนองตอบต่อสภาวะโลกาภิวัตน์และปัญหาการขาดประสิทธิภาพของการบริหารราชการ สร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนทัศน์ รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหน่วยงาน ไปสู่รูปแบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินแนวใหม่ ( New public administration model ) ที่เรียกว่า การบริหารจัดการงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันเป็นรูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการงาน
ที่ได้มีการผสมผสานหลักการ กรอบความคิดหลาย ๆ ประการเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ การนาแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย และการ
ดาเนินการตามหลักกฎหมายมหาชน และแนวพระราชดาริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่
9 ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางหลักในการบริหารราชการ
8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
เทศบาลตาบลชะมาย ได้ทาการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน รวมทั้งสภาพปัญหา
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลในด้ า นต่ าง ๆ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ได้ น าผลการวิ เ คราะห์ ม าจั ดท ากรอบ
โครงสร้างส่วนราชการ โดยทาการเปรียบเทียบให้เห็นว่ากรอบโครงสร้างส่วนราชการเดิมทั้งหมดมีภารกิจ
งานประกอบด้วยอะไรบ้าง และกรอบโครงสร้างส่วนราชการที่จะกาหนดขึ้นใหม่มีภารกิจงานประกอบด้วย
อะไรบ้าง
8.1 โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตาบลชะมาย
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดี
1.4 งานการเจ้าหน้าที่
1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.6 งานส่งเสริมการศึกษา
1.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1. สานักปลัดเทศบาล
1.1 ฝ่ายธุรการ
1.1.1 งานธุรการ
1.1.2 งานกิจการสภา
1.1.3 งานนิติการ
1.1.4 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.1.5 งานบริหารการศึกษา
1.2 ฝ่ายอานวยการ
1.2.1 งานการเจ้าหน้าที่
1.2.2 งานพัฒนาชุมชน

หมายเหตุ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1.3 ฝ่ายปกครอง
1.3.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. ส่วนการคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

2. กองคลัง
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
2.1.1 งานการเงินและบัญชี
2.1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.1.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.2.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

3. ส่วนโยธา
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานสาธารณูปโภค
3.4 งานผังเมือง
3.5 งานธุรการ

3. กองช่าง
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3.1.1 งานวิศวกรรม
3.1.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.2 ฝ่ายการโยธา
3.2.1 งานสาธารณูปโภค
3.2.2 งานไฟฟ้าสาธารณะ
3.2.3 งานสวนสาธารณะ
3.2.4 งานศูนย์เครื่องจักรกล
3.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3.3.1 งานธุรการ
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.1.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4.1.2 งานรักษาความสะอาด
4.1.3 งานธุรการ

หมายเหตุ

8.2 การวิเคราะห์ตาแหน่งการกาหนดตาแหน่ง
คณะกรรมการการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555 – 2557) ได้ทาการ
วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลตาบลชะมาย จึงมีมติให้กาหนดส่วนราชการ งานต่าง ๆ
และยุบเลิกตาแหน่งพนักงานเทศบาลตาบลชะมายในส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี เทศบาลตาบลชะมาย พ.ศ. 2555 - 2557

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ส่วนราชการ

นักบริหารงานเทศบาล 8 (ปลัดเทศบาล)
นักบริหารงานเทศบาล 7 (รองปลัดเทศบาล)
นักบริหารงานเทศบาล 6 (รองปลัดเทศบาล)
สานักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป 7 (หัวหน้าสานักปลัด)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป 6/7 (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
- งานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5
ลูกจ้างประจา
เจ้าพนักงานธุรการ
- งานกิจการสภา
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4
- งานนิติการ
นิติกร3-5/6 ว
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6ว
- งานบริหารการศึกษา
นักวิชาการศึกษา3-5/6ว
ฝ่ายอานวยการ
นักบริหารงานทั่วไป 6/7 (หัวหน้าฝ่ายอานวยการ)
- งานการเจ้าหน้าที่
บุคลากร 3-5/6-7ว
- งานพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน 3-5/6 ว
- งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายปกครอง

กรอบอัตรากาลังใหม่
เพิ่ม / ลด
กรอบ
อัตรา
หมาย
255
2557 เหตุ
กาลัง 2555 2556 2557 2555
6
เดิม
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

1

+1

-

-

กาหนดใหม่

1

1

2

2

-

+1

-

กาหนดใหม่

2

2

2

2

-

-

-

กาหนดใหม่

กาหนดใหม่

ที่

ส่วนราชการ

15

นักบริหารงานทั่วไป 6/7 (หัวหน้าฝ่ายปกครอง)
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3/4
กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง 7 (ผู้อานวยการกองคลัง)
ฝ่ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานการคลัง 7 (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)
- งานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5
นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5/6ว
ลูกจ้างประจา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
เจ้าพนักงานพัสดุ 6ว
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-3/4
กองช่าง
นักบริหารงานช่าง 7 (ผู้อานวยการกองช่าง)
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นั ก บริ ห ารงานช่ า ง6/7 (หั ว หน้ า ฝ่ า ยแบบแผนและ
ก่อสร้าง)

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33

- งานวิศวกรรม
วิศวกรโยธา 3-5/6ว
- งานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5
ฝ่ายการโยธา
นักบริหารงานช่าง 6/ 7 (หัวหน้าฝ่ายการโยธา)
- งานสาธารณูปโภค
นายช่างโยธา 2-4/5
นายช่างสารวจ 2-4/5-6ว
- งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

กรอบอัตรากาลังใหม่
เพิ่ม / ลด
กรอบ
อัตรา
หมาย
255
2557 เหตุ
กาลัง 2555 2556 2557 2555
6
เดิม
-

1

1

1

+1

-

-

1
1

2
1

2
1

2
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

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

-

-

4
1

4
1

4
1

4
1

-

-

-

กาหนดใหม่

กาหนดใหม่

กาหนดใหม่

กาหนดใหม่

กาหนดใหม่

กาหนดใหม่

ที่

ส่วนราชการ

34

นายช่างไฟฟ้า 2-4/5
- งานสวนสาธารณะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นั ก บริ ห ารงานสาธารณสุ ข 7 (ผู้ อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
รวม

35

กรอบอัตรากาลังใหม่
เพิ่ม / ลด
กรอบ
อัตรา
หมาย
255
2557 เหตุ
กาลัง 2555 2556 2557 2555
6
เดิม
-

1

1

1

+1

-

-

-

1

1

1

+1

-

-

31

41

42

42

+10

+1

-

กาหนดใหม่

10. แผนภูมโิ ครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตาบลชะมาย
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 7)

สานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป 7)
-ฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป 6)

กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง 7)
-ฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง 7)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 6)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข7)
-ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

-ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป 6)
-ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป 6)

โครงสร้างสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป 7 (....)

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง 7)
-ฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง 7)
-ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง 6)

หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นักบริหารงานทั่วไป 6 (...)
งานการเจ้าหน้าที่
-บุคลากร 3-5/6ว,7ว (1)
งานพัฒนาชุมชน
-นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว (2)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป 6 (...)
งานธุรการ
-เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (1)
-เจ้าพนักงานธุรการ (1)
งานนิติการ
-นิติกร 3-5/6ว (1)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นักบริหารงานทั่วไป 6 (1)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
-เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน 3-5/6ว (1)

งานกิจการสภา
-เจ้าหน้าที่ธุรการ1-3/4 (1)

งานบริหารการศึกษา
-นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (1)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 2-4/5 (2)
-เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 1-32/4 (...)

โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง 7 (....)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานการคลัง 7 (1)

งานการเงินและบัญชี
-นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว (1)
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 (2)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นักบริหารงานการคลัง 6 (...)

งานพัสดุและทรัพย์สิน
-เจ้าพนักงานพัสดุ 6ว(1)
-เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-3/4 (1)
-

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-นักวิชาจัดเก็บรายได้จัดเก็บรายได้ 3-5/6ว (1)
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 (3)
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุข 7 (....)
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
-เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4/5 (...)

งานรักษาความสะอาด
-เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4 (...)

โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง 7 (….)

หัวหน้าฝ่ายโยธา
นักบริหารงานช่าง 7 (1)
งานสาธารณูปโภค
-นายช่างโยธา 2-4/5 (2)

งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
-นายช่างไฟฟ้า 2-4/5 (...)

งานสวนสาธารณะ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักบริหารงานช่าง 6 (...)
งานวิศวกรรม
-วิศวกร 3-5/6ว (...)
-นายช่างโยธา2-4/5 (1/...)
-นายช่างสารวจ 6ว (1)

งานธุรการ
-เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (1)

11. แนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตาบลชะมาย
เทศบาลตาบลชะมาย กาหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะทั ศ นคติ ที่ ดี มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม อั น จะท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของ ทุกคน ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา
โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ไว้ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เป็ น รอบระยะเวลา 3 ปี ทั้ง นี้ วิ ธี การพัฒ นาอาจใช้ วิธี การใด วิธี การหนึ่ งหรือ หลายวิ ธี เช่ น การ
ปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีหลักเกณฑ์และกรอบการพัฒนา
ดังนี้
11.1 หลักการและเหตุผล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตาบลชะมาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตาบลชะมาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลชะมายจึงได้จัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตาบล โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2) เพื่อนาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงแก่หน่วยงานให้ทัดเทียมกับ
หน่วยงานอื่น
3) เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและร่วมกัน
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการทางาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและ
ประชาชนให้มากที่สุด
4) เพื่อสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน
5) เพื่อนาประสบการณ์ที่ได้มาบริการและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
11.2 เป้าหมายการพัฒนา
ในรอบ 3 ปี พนักงานเทศบาลตาบลและลูกจ้างทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย
1 หลักสูตร
11.3 หลักสูตรการพัฒนา
พนักงานเทศบาลตาบลทุกคนจะได้รับการพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย 1 หลักสูตร ดังต่อไปนี้
1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
4) หลักสูตรด้านการบริหาร
5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
11.4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
วิธีการพัฒนา
1) จัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานและลูกจ้างทุก ๆ ปี
2) ส่งพนักงานเทศบาลตาบลและลูกจ้างเข้าอบรมสัมมนากับหน่วยงานอื่น
3) การจัดการประชุมประจาเดือนพนักงานเทศบาลตาบลและลูกจ้าง

4) การจัดงานประเพณีชักพระ
5) จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตาบลและลูกจ้าง
6) จัดโครงการแห่เทียนพรรษา
7) วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
8) จัดโครงการแห่หมรบวันสารทเดือนสิบ
9) วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
ระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนา
ระยะเวลาการดาเนินการตามหลักสูตรต่างๆ ในแต่ละรอบปีงบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จัดโครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของพนักงานและ
ลูกจ้างทุก ๆ ปี
ส่งพนักงานเทศบาลตาบล
และลูกจ้างเข้าอบรมสัมมนา
กับหน่วยงานอื่น
การจัดการประชุม
ประจาเดือนพนักงาน
เทศบาลตาบลและลูกจ้าง
จัดงานประเพณีวันชักพระ
จัดโครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาลตาบลและลูกจ้าง
จัดโครงการแห่เทียนพรรษา
วันแม่แห่งชาติ 12
สิงหาคม
จัดโครงการแห่หมรบวัน
สารทเดือนสิบ
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

11.5 งบประมาณการในการดาเนินการพัฒนา
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1.

จัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน
และลูกจ้างทุก ๆ ปี
ส่งพนักงานเทศบาลตาบลและลูกจ้างเข้าอบรมสัมมนา
กับหน่วยงานอื่น
การจัดการประชุมประจาเดือนพนักงานเทศบาลตาบล
และลูกจ้าง
การจัดงานประเพณีชักพระ

70,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่

300,000

ทุกส่วน

-

งานธุรการ

80,000

งานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม
งานการเจ้าหน้าที่

2.
3.
4.
5.

70,000

6.

จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาลตาบลและลูกจ้าง
จัดโครงการแห่เทียนพรรษา

7.

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

50,000

8.

จัดโครงการแห่หมรบวันสารทเดือนสิบ

30,000

9.

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

50,000

30,000

งานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม
งานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม
งานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม
งานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม

11.6 การติดตามและประเมินผล
1) ใช้แบบสอบถามก่อนและหลังการอบรม
2) ประชุมประจาเดือนในการติดตามผล
3) ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามลาดับชั้น
4) หากบุคคลใดยังด้อยคุณภาพในการปฏิบัติงานก็ดาเนินการพัฒนาต่อไป

12. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลชะมาย

1.
รับผิดชอบ
2.
3.
เป็นหลัก
4.
5.

พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศิลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมีความ
พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปรงใส่ พร้อมให้ตรวจสอบ
พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวกรวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี ยึดประโยชน์ของประชาชน
พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานและมีความคุ้มค่า
พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

เทศบาลตาบลชะมายจึงขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง 5 ประการ ดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างยึดถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป

