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1.  หลักการและเหตุผล 

  1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่อง  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  
และคุณภาพ  ของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้ งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
(อบจ., เทศบาล , อบต. และเมืองพัทยา) ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ., เทศบาล , อบต. และเมืองพัทยา) จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
  1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติ เห็นชอบ
ประกาศก าหนดการก าหนดต าแหนง่ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล., อบต. และเมืองพัทยา) แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ.,เทศบาล., อบต. และเมืองพัทยา) วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล., 
อบต. และเมืองพัทยา) จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพื่อให้เทศบาลต าบลบ้านแป้น มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ที่เหมาะสม 
ไม่ซ้ าซ้อน 
  2.2 เพ่ือให้ เทศบาลต าบลบ้านแป้น  มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน สามารถตรวจสอบ  การก าหนด
ต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
  2.5 เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านแป้น สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า             
และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงาน ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.6 เพื่อให้เทศบาลต าบลบ้านแป้น สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
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3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแป้น      
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาของ เทศบาลต าบลบ้านแป้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการของเทศบาลต าบลบ้านแป้น บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอั ตราก าลัง    
ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานใน
ปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงาน ที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่
ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลัง ให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคน ให้รองรับสถานการณ์
ในอนาคต  
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัด ล าพูน ได้อย่าง                         
มีประสิทธิภาพ  
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply Pressure เป็นการน า
ประเด็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามารว่มในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
   3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนด
ระดับชั้นงานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว 
การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร 
ดังนั้น ในการก าหนดอัตราก าลัง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการ
พิจารณาว่า ต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนด
ต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

  3.4 การิเคราะห์กระวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้
ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work Process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจรงิ 
โดยสมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรา



5 
 

ก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย 
งานมาตรฐานงานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ 
ดังนั้น การค านวณเวลาที่ ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่ นนั้น จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลัง    
ต่อหน่วยงานจรงิเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วน
ราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้อง กับภารกิจของหน่วยงาน
หรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมี  ลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ 
หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

   3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวน  กรอบ
อัตราก าลัง ที่ต้องใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐาน  ที่ว่า หาก
ผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ 
อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสุดสุด 

   3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน        
มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี้ 

    3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้าง
องค์กรและการแบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น        
หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝ่าย งาน
ธุรการ สารบรรณและบริหารงานทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการ
ก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้น มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

    3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบัน
มีข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังท่ี
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 

    3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่
ภายในส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการ
สัมภาษณ์ ซึ่งมุมมองต่าง ๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่น ๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการ น าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบ
จ านวนกรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลงของ แต่ละองค์กรใน
ลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้        
ซ่ึงเทศบาลต าบลบ้านแป้น ได้เปรียบเทียบกับเทศบาลที่มีขนาดเดียวกัน ก็มีอัตราก าลังใกล้เคียงกัน ดังนี้ 
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หน่วยงาน 
(ขนาดกลาง) 

งบประมาณ 
เขตพื้นท่ี

รับผิดชอบ 
จ านวน

ประชากร 
ส่วน

ราชการ 
พนักงาน
เทศบาล 

พนักงาน
คร ู

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
จ้าง 

เทศบาลต าบล
บ้านแป้น 

58,000,000 12.20 ตร.กม. 6,339 คน 7 51 4 4 3 

เทศบาลต าบล
ต้นธง 

63,000,000 22.78 ตร.กม. 12,174 คน 7 43 5 2 9 

 
   3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่นทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลด
จ านวนกรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณา
ก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการ
ก าหนดต าแหน่งที่ เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ ง ตัวอย่าง เช่น         
การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว พบว่าการ าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไป อาจมีความ
เหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ในบางลักษณะงาน  ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุน           
ไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่ าเป็นลักษณะงานเชิงการ
วิเคราะห์สายอาชีพมากว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้ 
เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดย
สรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning 
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะ
อธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละ
ส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูล
เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ เช่น 
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากว่าโดยเปรียบเทียบหาก
จะต้องมีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนการจริง (Work Process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการ
สามารถน าผลการจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ 
(Process Re-engineer) อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการ ในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจ       
ที่จะเพิ่ม/ลดลง 
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
สภาพปัญหา ความต้องการ 

4.1  ปัญหาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
-  การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 
 
 
-  ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
-  ระบบกระจายเสียงทางไกลมีไมท่ั่วถงึ 
 

-  ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนหนทางใหอ้ยู่ในสภาพดี
เสมอ 
-  ขยายและตดัถนนเพ่ิมขึ้น 
-  ขยายและตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะและระบบเสียงตามสาย
ให้ทั่วถงึทุกหมู่บ้าน 
 

4.2  ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ 
-  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ประกอบอาชีพ 
-  ประชาชนขาดการรวมกลุม่อาชีพ 
-  ประชาชนขาดความรู้ในดา้นเทคโนโลยี
ในการผลติ  และการจัดการด้านตลาด 
 

-  สง่เสรมิอาชีพและฝึกอบรมให้ความรูด้้านการประกอบ
อาชีพ 
-  สง่เสรมิการรวมกลุ่มอาชพีให้มีความเขม้แข็ง 
-  ฝกึอบรมให้ความรู้การจัดการด้านการตลาด  เพ่ือขยาย
การตลาดให้กวา้งขึน้ 
 

4.3  ปัญหาดา้นสงัคม 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
-  ประชาชนขาดความรู้ด้านสาธารณสุข 
-  ปัญหาดา้นอาชญากรรม 

-  จดักิจกรรมรณรงค์ปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
-  จดัมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ 
-  สง่เสรมิการเล่นกีฬาและออกก าลงักายของเยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล 
-  สร้างลานกีฬาประจ าหมูบ่้าน 
 

4.4  ปัญหาดา้นการเมือง การบรหิาร 
-  ขาดความรูด้้านกฎหมาย,
ระเบียบ,ข้อบังคบั 
-  ขาดความรูเ้รื่องการบรหิาร และ
ปกครอง 
-  ขาดความรูด้้านการจัดการบรหิาร 
-  ไม่เข้าใจประชาธิปไตยอยา่งแท้จริง 

-  สง่เสรมิและด าเนนิการสรา้งความเข้าใจเรื่องกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคบัตา่งๆ 
-  จดัเอกสารเกี่ยวกบักฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคับ  การ
บริหารและการปกครองเพ่ือใช้ในการศกึษาคน้คว้า 
-  จดัโครงการสมัมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง
ประชาธิปไตย 
 

4.5  ปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
-  น้ าเสียจากแหล่งชมุชน 
-  แมน่้ า  ล าคลองตืน้เขิน  ท าให้เกดิน้ า
ท่วมขงัพื้นที่เกษตร 

-  สร้างระบบท่อระบายน้ า  และบ่อบ าบดัน้ าเสียในแต่ละ
ชุมชน 
-  ขุดลอกแม่น้ าล าคลองที่ตืน้เขนิและก าจดัวชัพืช 
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สภาพปัญหา ความต้องการ 
4.6 ปัญหาด้านการสาธรณสุข 
- การคัดแยกขยะ 
 
- กลิ่นจากมูลสัตว์เลี้ยง 

- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ชุมชน ให้รู้จัก
ประเภทของขยะ การก าจัด การจัดเก็บ 
- เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การจัดโรงเรือนให้ถูก
สุขลักษณะ บ าบัดของเสียก่อนการปล่อยสู่ธรรมชาติ 
 

4.7  ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-  ประเพณี วิถีชุมชน 
-  จ านวนเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน 
 

-  ส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณี วิถีชุมชน 
-  จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
-  ส่งเสริมให้เด็กเข้าเรียนใกล้บ้าน เพ่ือประหยัด และ
สะดวกในการเดินทาง 
 

 
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแป้น มีดังน้ี 

  1. วิสัยทัศน์ (Vision)  

  วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น ได้จัดท าขึ้นโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ร่วมแสดงความคิดเห็น และพิจารณาจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดของเทศบาล จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

  “เทศบาลน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม น าการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน” 

  2. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 

  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการ 
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร 
  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอุดหนุนหน่วยงานอื่น 

  3. เป้าประสงค์ 
  1) เพือ่พัฒนาไฟฟ้า ถนน รางระบายน้ า สิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  2) เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
  3) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และการศึกษา 
  4) เพื่อพัฒนาบุคลากร 
   5) เพื่อพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
  6) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 
  7) ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
  8) เพื่อเป็นการอุดหนุนกลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติงาน 
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  4. วิเคราะห์ยุทธศาสตร์/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ยุทธศาสตร ์ อ านาจหน้าที ่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

- สร้างและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟ้า 
- พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพ้ืนที่สาธารณะในเขต
เทศบาล 
- จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย และที่ทิ้งขยะ
มูลฝอย 
- จัดระบบผังเมืองรวม 
- ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - ท าให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพ
เพิ่มขึ้น 
- ลดจ านวนคนตกงานในเขตเทศบาลลงให้น้อย
กว่าร้อยละ 10 ภายใน 4 ปี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีลานกีฬาในแต่ละ
ชุมชนทุกชุมชน 
- สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอัน
ดีงามในแต่ละชุมชน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร - ให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด วางแผนด าเนินการ
ร่วมตรวจสอบ และป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
- เพ่ิมทักษะ พัฒนาบุคลากร และปรับปรุง
กระบวนการบริหารงานบุคคล 
- พัฒนาบุคลากรของเทศบาล โดยให้มีการ
ฝึกอบรม ศึกษา หรือดูงาน เพ่ือการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอุดหนุน
หน่วยงานอื่น 

- ให้มีการอุดหนุนกลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น 
ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง และตาม
สถานะการคลัง 
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5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ก าหนดให้เทศบาลต าบลบ้านแป้น  
มีหน้าที่ วิเคราะห์ภารกิจ และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล  โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย
เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการ
ตามภารกิจตามหลัก SWOT  

1. การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ของเทศบาลต าบลบ้านแปน้ 
ดังนี ้
   จุดแข็ง (Strength=s)   
  1. มีพ้ืนที่ที่ เหมาะสมส าหรับท าการเกษตร เช่น การปลูกข้าวหอมมะลิ การเลี้ยง      
ปศุสัตว์ 
  2. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิน่ที่มีเอกลักษณ์ 
  3. มีกลุ่มอาชีพหลากหลาย เช่น กลุ่มผลติอิฐบล็อก กลุม่จักสาน กลุ่มเกษตรกร 
  4.  มีการคมนาคมที่สะดวก สามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปอ าเภออื่นๆ  ได้อย่าง
สะดวกสบาย 

5.  มีความพรอ้มดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 
7.  มีการประสานการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่เขม้แข็งอย่างลงตัว  
จุดอ่อน (Weak-W)  
1.  พื้นที่การเกษตรขาดน้ าและการปรับปรงุดนิดว้ยอินทรียวัตถุ 
2.  ขาดแคลนแรงงานที่มีความรูแ้ละทักษะ ทีม่ีความพรอ้มสู่ภาคอตุสาหกรรม 
3.  ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไมค่รบวงจร 
4.  ปัญหาด้านงบประมาณที่มีไม่พอเพียงต่อการพัฒนา 
5.  ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิต ของประชาชน 
6.  ปัญหาการบริหารจดัการด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
7.  การส่งเสริมอาชีพประชาชนผู้มรีายได้น้อยยงัไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิเท่าทีค่วร 

   โอกาส (Opportunity – O) 
1. การสรา้งมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างในสนิค้า 
2. การขยายตลาดทางการค้าและการลงทุน  ทั้ งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม          

ในครัวเรือน 
3. การส่งเสริมสนิคา้ในต าบล 
4. โอกาสในการสร้างเครอืขา่ยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิน่ให้เข้มแขง็ 
5. การส่งเสริมในด้านสถาบนัครอบครวั 
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   อุปสรรค ( Threat – T)  
1. การผนัผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและอตุสาหกรรมในครวัเรือน 
2. วัตถุดบิในการผลติผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญาทอ้งถิน่เริ่มขาดแคลน 
3. การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
4. สภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น 
5. การตอบรับกระแสบรโิภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน 
6. ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมแีนวโน้มทวคีวามรนุแรงมากขึ้น 

  เทศบาลต าบลบ้านแป้น ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดย
สามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ดังนี้ 

 5.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  1.  การจัดการและดูแลสถานีขอส่งทางบกและทางน้ า 

     2.  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
    3.  การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร 
     4.  การสาธารณูปการ 
     5.  การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก 
     6.  การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
   7.  การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
              8.  การจัดให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
    9.  การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

 5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
     1.  การจัดการศึกษา 
     2.  การจัดให้มีการรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
     3.  การป้องกัน  การบ าบัดโรค  และการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล 
     4.  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
     5.  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน  และที่สาธารณะ 
     6.  การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
     7.  การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
     8.  การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ  สวนสาธารณะ  
       สวนสัตว์  ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร 

    9.  การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร     
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5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

    1.  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
    2.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    3.  การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล 
   4.  การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาล 

5.4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจหน้าที่      
เกี่ยวข้องดังนี้ 

1.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด          
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

    2.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 3.  การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือ

ร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ   

5.5  ด้านการบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจ
หน้าที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

    1.  การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2.  การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
    3.  การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    4.  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 

    1.  การจัดการศึกษา 
    2.  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทอ้งถิน่ 
    3.  การส่งเสริมกีฬา   
    4.  การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

1. สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

    2.  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง เทศบาลต าบลบ้านแป้น จะด าเนินการ 

ภารกิจหลัก 
1.  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.  การสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
4.  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
5.  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

ภารกิจรอง 
1.  การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
2.  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
3.  การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
4.  สนับสนุนด้านการศึกษา 
5.  การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่และปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น   
จากเดิมและมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจ 
ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้าง ก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่และอ านาจ
หน้าที่เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบล
บ้านแป้น ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม ก าหนด 
กรอบอัตราก าลัง พนักงานเทศบาลทั้งสิ้น 36 อัตรา พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งสิ้น 7 อัตรา ลูกจ้างประจ าทั้งสิ้น 4 อัตรา พนักงานจ้างภารกิจทั้งสิ้น 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป
ทั้งสิ้น 1 อัตรา รวมบุคลากรทั้งสิ้น 51 อัตรา ซึ่งจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ
ให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงต้องมีความจ าเป็นขอก าหนดต าแหน่ง
ขึ้นใหม่ เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการของ
เทศบาลต าบลบ้านแป้น ต่อไป  
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เทศบาลต าบลบ้านแป้น ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ   ดังน้ี 
1. ส านักปลัดเทศบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล 

และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับ
และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล  

  2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน      
การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน    
การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุม
การเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ       
ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  

  3. กองช่าง มีหน้าที่ความรบัผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทาง                   
ด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ        
การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและ   
ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ 
อุปกรณ์ อะไหล่น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการ
ให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์  

5.  กองวิชาการและแผนงาน ให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมี
ลักษณะเพ่ือประกอบการ การก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล
และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และอาจปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  

6.  กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารการศึกษาและพัฒนา
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา การส่งเสริม  
งานประเพณีท้องถิ่น และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  

7. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์       
การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชน
แออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน และงานสาธารณะ การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก าลังทั้งหมดกับอัตราก าลังที่มีอยู่ปัจจุบัน 

ซึ่งมีการวิเคราะห์ปริมาณงาน และคุณภาพของงานแต่ละส านัก/กองดังนี้ 

1. เทศบาลต าบลบ้านแป้น 
เทศบาลต าบลบ้านแป้น มีหน้าที่ก ากับดูแล เกี่ยวกับราชการของเทศบาล และเร่งรัด

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย นโยบาย และแผนการ
ปฏิบัติการาชการของเทศบาล โดยมีส่วนราชการที่รับผิดชอบ จ านวน 7 ส านัก/กอง 

จากการวิเคราะห์ปริมาณงาน คุณภาพของงาน และโครงสร้างของเทศบาลแล้ว           
มีความต้องการนักบริหารงานท้องถิ่น จ านวน 3 อัตรา  ดังนี้ 

1.  ปลัดเทศบาล       จ านวน  1  อัตรา 
2. รองปลัดเทศบาล     จ านวน  2  อัตรา 
โดยปัจจุบันเทศบาลต าบลบ้านแป้น มีนักบริหารงานท้องถิ่น จ านวนทั้งหมด 3 อัตรา ดังนี้ 
1.  ปลัดเทศบาล      จ านวน  1  อัตรา  
2.  รองปลัดเทศบาล      จ านวน  2  อัตรา 

2. ส านักปลัดเทศบาล  
ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป ของเทศบาล และ

ราชการ  ที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับ
และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้ 

1. ฝ่ายอ านวยการ รับผิดชอบงาน ธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ และงานเลขานุการ 
2. ฝ่ายปกครอง รับผิดชอบงาน งานทะเบียนราษฎร์ และงานป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัย 
จากการวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว ส านักปลัดเทศบาล ต้องการ

อัตราก าลัง จ านวน 13 อัตรา ดังนี้ 
1. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล      จ านวน 1  อัตรา 
2. หัวหน้าฝ่าย        จ านวน 2  อัตรา 
3. นักทรัพยากรบุคคล       จ านวน 1  อัตรา 
4. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร     จ านวน 1  อัตรา 
5. เจ้าพนักงานธุรการ       จ านวน 1  อัตรา 
6. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย   จ านวน  1  อัตรา 
7. ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   จ านวน 2  อัตรา 
8.  พนักงานจ้างทั่วไป        จ านวน  4 อัตรา 
โดยปัจจุบัน ส านักปลัดเทศบาล มีอัตราก าลัง จ านวนทั้งหมด 9 อัตรา ดังนี้ 
1. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล      จ านวน 1  อัตรา 
2. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ      จ านวน 1  อัตรา 
3. หัวหน้าฝ่ายปกครอง      จ านวน 1  อัตรา 
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4. นักทรัพยากรบุคคล      จ านวน 1  อัตรา 
5. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร     จ านวน 1  อัตรา 
6. เจ้าพนักงานธุรการ      จ านวน 1  อัตรา 
7. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  1  อัตรา 
8. ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   จ านวน 2  อัตรา 

3. กองคลัง 
กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ 
การจัดท าบัญชี ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท า
งบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารงานคลัง รับผิดชอบงาน งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

2. ฝ่ายพัฒนารายได้ รับผิดชอบงาน งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
จากกวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว กองคลัง ต้องการอัตราก าลัง 

จ านวน 7 อัตรา ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการกองคลัง      จ านวน 1  อัตรา 
2. หัวหน้าฝ่าย       จ านวน 2  อัตรา 
3. นักวิชาการคลัง       จ านวน 1  อัตรา 
4. นักวิชาการพัสดุ       จ านวน 1  อัตรา 
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จ านวน 1  อัตรา 
6. เจ้าพนักงานพัสดุ       จ านวน  1  อัตรา 
โดยปัจจุบัน กองคลัง มีอัตราก าลัง จ านวนทั้งหมด 6 อัตรา ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการกองคลัง      จ านวน 1  อัตรา 
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง     จ านวน 1  อัตรา 
3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้     จ านวน 1  อัตรา 
4. นักวิชาการคลัง       จ านวน 1  อัตรา 
5. นักวิชาการพัสดุ       จ านวน 1  อัตรา 
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จ านวน 1  อัตรา 

ดังนั้น กองคลัง จึงมีความจ าเป็นขอก าหนด ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ เพ่ิมขึ้นอีก
จ านวน 1 อัตรา เหตุผลการก าหนดเป็นสายงานทั่วไป เนื่องจาก มีสายงานวิชาการอยู่แล้ว จ านวน      
1 อัตรา ซึ่ งสามารถให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในระดั บที่ ยุ่ งยาก และยังมีหั วหน้าฝ่าย              
และผู้อ านวยการกอง ก ากับดูแลอีกระดับหนึ่งแล้ว 
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4. กองช่าง 
กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทาง                   

ด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบการ
ก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและ      
ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ 
อุปกรณ์ อะไหล่น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งเป็น            
2 ฝ่าย ดังนี้ 

1.   ฝ่ าย แบ บ แ ผน และก่ อ ส ร้ า ง  รั บ ผิ ด ชอบ งาน  งาน ธุ รก าร  งาน วิ ศ วก รรม                   
งานสถาปัตยกรรม 

2. ฝ่ายการโยธา รับผิดชอบงาน งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานศูนย์
เครื่องจักรกล งานสาธารณูปโภค 

จากการวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว กองช่าง ต้องการอัตราก าลัง
จ านวน 7 อัตรา ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง      จ านวน 1  อัตรา 
2. หัวหน้าฝ่าย       จ านวน 2  อัตรา 
3. นักจัดการงานทั่วไป       จ านวน 1  อัตรา 
4. นายช่างโยธา       จ านวน 1  อัตรา 
5. นายช่างเขียนแบบ       จ านวน 1  อัตรา 
6. ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   จ านวน  1  อัตรา 
โดยปัจจุบัน กองช่าง มีอัตราก าลัง จ านวนทั้งหมด 7 อัตรา ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการกองช่าง      จ านวน 1  อัตรา 
2. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง    จ านวน 1  อัตรา 
3. หัวหน้าฝ่ายการโยธา      จ านวน 1  อัตรา 
4. นักจัดการงานทั่วไป       จ านวน 1  อัตรา 
5. นายช่างโยธา       จ านวน 1  อัตรา 
6. นายช่างเขียนแบบ       จ านวน 1  อัตรา 
7. ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   จ านวน  1  อัตรา 

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ

และอนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น  ๆ เกี่ยวกับการให้บริการ  
ด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงาน งานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงาน งานธุรการ 
จากการวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ต้องการอัตราก าลัง จ านวน 6 อัตรา ดังนี้ 
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1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    จ านวน  1  อัตรา 
2. หัวหน้าฝ่าย        จ านวน  2  อัตรา 
3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข     จ านวน  1  อัตรา 
4. พนักงานจ้างทั่วไป       จ านวน  2  อัตรา 
ปัจจุบัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีอัตราก าลัง จ านวนทั้งหมด 3 อัตรา ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   จ านวน  1  อัตรา 
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ    จ านวน  1  อัตรา 
3. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป     จ านวน  1  อัตรา 
ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นขอก าหนด ต าแหน่ง         

เจ้าพนักงานสาธารณสุข เพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 1 อัตรา เหตุผลการก าหนดเป็นสายงานทั่วไป เนื่องจาก 
มีหัวหน้าฝ่าย และผู้อ านวยการกอง ก ากับดูแลอีกระดับหนึ่งแล้ว 

6. กองวิชาการและแผนงาน 
กองวิชากรและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะ

เพื่อประกอบการ การก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการ
ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และอาจปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 1 ฝ่ายดังนี้ 

1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รับผิดชอบงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน         
งานนิติการ งานจัดท างบประมาณ งานธุรการ งานบริการข้อมูลข่าวสาร 

จากการวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว กองวิชาการและแผนงานต้องการ
อัตราก าลัง จ านวน 5 อัตรา ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน    จ านวน  1  อัตรา 
2. หัวหน้าฝ่าย       จ านวน  1  อัตรา 
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     จ านวน  1  อัตรา 
4. นิติกร       จ านวน  1  อัตรา 
5. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์     จ านวน  1  อัตรา 
ปัจจุบัน กองวิชาการและแผนงาน  มีอัตราก าลัง จ านวนทั้งหมด 4 อัตรา ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน    จ านวน  1  อัตรา 
2. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน    จ านวน  1  อัตรา 
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     จ านวน  1  อัตรา 
4. นิติกร       จ านวน  1  อัตรา 

ดังนั้น กองวิชาการและแผนงาน จึงมีความจ าเป็นขอก าหนด ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์ เพ่ิมขึ้นอีก จ านวน 1 อัตรา เหตุผลการก าหนดเป็นสายงานทั่วไป เนื่องจาก มีหัวหน้า
ฝ่าย และผู้อ านวยการกอง ก ากับดูแลอีกระดับหนึ่งแล้ว 
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7. กองการศึกษา 
กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารการศึกษาและพัฒนา

การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา การส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถิ่น และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยแบ่งเป็น 1 ฝ่าย ดังนี้  

1. ฝ่ายบริหารงานการศึกษา รับผิดชอบงาน งานธุรการ งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานศึกษาปฐมวัย งานกีฬาและนันทนาการ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล 

จากการวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว กองการศึกษา ต้องการ
อัตราก าลัง จ านวน 5 อัตรา ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา     จ านวน  1  อัตรา 
2. หัวหน้าฝ่าย       จ านวน  1  อัตรา 
3. นักวิชาการศึกษา      จ านวน  1  อัตรา 
4. นักสันทนาการ      จ านวน  1  อัตรา 
5. นักจัดการงานทั่วไป      จ านวน  1  อัตรา 
ปัจจุบัน กองการศึกษา  มีอัตราก าลัง จ านวนทั้งหมด 4 อัตรา ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา     จ านวน  1  อัตรา 
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา    จ านวน  1  อัตรา 
3. นักวิชาการศึกษา      จ านวน  1  อัตรา 
4. นักจัดการงานทั่วไป      จ านวน  1  อัตรา  
ดังนั้น กองการศึกษา จึงมีความจ าเป็นขอก าหนด ต าแหน่ง นักสันทนาการ เพ่ิมขึ้น

อีก จ านวน 1 อัตรา เหตุผลการก าหนดเป็นสายวิชาการ เนื่องจากมีลักษณะงานที่มีความยุ่ งยาก 
จ าเป็นต้องใช้ทักษะสูงในการปฏิบัติงาน ทั้งทางด้านวิชาการ รวมถึงการประสานงาน  

  6.1 ศูนย์พัฒนาเด็ก  
จากการวิเคราะห์ปริมาณงาน การใช้อัตราส่วนเด็กปฐมวัยต่อครูผู้ดูแลเด็ก สามารถ     

มีอัตราก าลังคน จ านวน  2 อัตรา ดังนี้ 
1. ครู         จ านวน   2  อัตรา 

ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแป้น มีบุคลากร จ านวนทั้งหมด 4 
อัตรา ดังนี้ 

1. ครู คศ. 1       จ านวน  2  อัตรา 
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้สอน  จ านวน  2  อัตรา 

6.2 โรงเรียนอนุบาล 
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จากการวิเคราะห์ปริมาณงาน จากการใช้อัตราส่วนเด็กปฐมวัยต่อครูผู้ดู แลเด็ก 
สามารถมีอัตราก าลังคน จ านวน  7 อัตรา ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียน      จ านวน  1  อัตรา 
2. ครูผู้ช่วย       จ านวน  4  อัตรา 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

จ านวน  1  อัตรา 
4. พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ภารโรง   จ านวน  1  อัตรา 

ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านแป้น ได้รับการจัดสรรอัตราก าลัง       
จาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวนทั้งหมด 3 อัตรา ดังนี้ 

1. ครูผู้ช่วย       จ านวน  2  อัตรา 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จ านวน  1  อัตรา 

ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านแป้น ยังคงกรอบอัตราก าลัง ตามอัตราส่วน
ของเด็กปฐมวัยต่อครูผู้ดูแลเด็ก และรอการจัดสรรต่อไป 

และระหว่างการจัดท าแผนอัตราก าลังนี้ ทางเทศบาลต าบลบ้านแป้น ได้ท าการ
ปรับปรุงอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2560 กรณี ปรับปรุง ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย     
เป็น ต าแหน่ง ครู คศ.1 จ านวน 1 อัตรา และปรับปรุง ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็น ต าแหน่ง ต าแหน่ง     
ครู คศ.2 จ านวน 1 อัตรา เพ่ือรองรับการสรรหา โดยวิธีการ รับโอน (ย้าย) เพราะต าแหน่งครูผู้ช่วย    
ไม่สามารถโอน (ย้าย) ได้ เนื่องจากติดเงื่อนไขการประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนา      
อยา่งเข้มส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู  

การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านแป้น แก้ไข
โดยการมอบให้ครูประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแป้น ไปปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านแป้น ไปพลางก่อน และรอการจัดสรรอัตราก าลังจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 
ต่อไป 

8. กองสวัสดิการสังคม 
กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม

สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน่ และชุมชนแออัด การจัดให้
มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน และงานสาธารณะ การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบ
เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่ เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยแบ่งเป็น             
1 ฝ่าย ดังนี้ 

1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน รับผิดชอบงาน งานธุรการ งานสังคมส่งเคราะห์ งานสวัสดิการเด็ก
และเยาวชน 

จากการวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว กองสวัสดิการสังคม ต้องการ
ก าลังคน จ านวน 5 อัตรา ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    จ านวน  1  อัตรา 
2. หัวหน้าฝ่าย       จ านวน  1  อัตรา 
3. นักวิชาการเกษตร      จ านวน  1  อัตรา 
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4. นักสังคมสงเคราะห์       จ านวน  1  อัตรา 
5. ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน   จ านวน  1  อัตรา 
ปัจจุบัน กองสวัสดิการสังคม มีอัตราก าลัง จ านวนทั้งหมด 4 อัตรา ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    จ านวน  1  อัตรา 
2. หัวหน้าฝ่าย       จ านวน  1  อัตรา 
3. นักวิชาการเกษตร      จ านวน  1  อัตรา 
4. ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน   จ านวน  1  อัตรา 
ดังนั้น กองสวัสดิการสังคม จึงมีความจ าเป็นขอก าหนด ต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 

เพ่ิมขึ้นอีก จ านวน 1 อัตรา เหตุผลการก าหนดเป็นสายวิชาการ เนื่องจากมีลักษณะงานที่มีความ
ยุ่งยาก จ าเป็นต้องใช้ทักษะสูงในการปฏิบัติงาน ทั้งทางด้านวิชาการ รวมถึงการประสานงาน  
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8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

  จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลบ้านแป้น ดังกล่าว มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2542  โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 

 8.1  โครงสร้างการก าหนดสว่นราชการเทศบาลต าบลบ้านแปน้ 

โครงสร้างตามแผนอตัราก าลังปัจจุบนั โครงสร้างตามแผนอตัราก าลังใหม่ หมายเหต ุ

1.  ส านักปลัดเทศบาล 
1.  ฝ่ายอ านวยการ 

-  งานธุรการ 
-  งานการเจา้หน้าที ่
-  งานเลขานุการ 

2.  ฝ่ายปกครอง 
-  งานทะเบียนราษฎร 
-  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 
2.  กองคลัง 

1.  ฝ่ายบรหิารงานคลัง 
-  งานธุรการ 
-  งานการเงินและบัญช ี
-  งานพัสดุและทรัพย์สิน 

2.  ฝ่ายพัฒนารายได ้
-  งานจดัเกบ็และพัฒนารายได้ 
-  งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์

3.  กองช่าง 
     1.  ฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง 

-  งานธุรการ 
-  งานวิศวกรรม 
-  งานสถาปตัยกรรม 
             2.  ฝ่ายการโยธา 
-  งานจดัสถานทีแ่ละการไฟฟ้าสาธารณะ 
-  งานศูนย์เครื่องจกัรกล 
- งานสาธารณปูโภค 

1.  ส านักปลัดเทศบาล 
1.  ฝ่ายอ านวยการ 

-  งานธุรการ 
-  งานการเจา้หน้าที ่
-  งานเลขานุการ 

2.  ฝ่ายปกครอง 
-  งานทะเบียนราษฎร 
-  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 
2.  กองคลัง 

1.  ฝ่ายบรหิารงานคลัง 
-  งานธุรการ 
-  งานการเงินและบัญช ี
-  งานพัสดุและทรัพย์สิน 

2.  ฝ่ายพัฒนารายได ้
-  งานจดัเกบ็และพัฒนารายได้ 
-  งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์

3.  กองช่าง 
     1.  ฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง 

-  งานธุรการ 
-  งานวิศวกรรม 
-  งานสถาปตัยกรรม 
            2.  ฝา่ยการโยธา 
-  งานจดัสถานทีแ่ละการไฟฟ้าสาธารณะ 
-  งานศูนย์เครื่องจกัรกล 
-  งานสาธารณูปโภค 
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 8.1  โครงสร้างการก าหนดสว่นราชการเทศบาลต าบลบ้านแปน้  (ตอ่) 

โครงสร้างตามแผนอตัราก าลังปัจจุบนั โครงสร้างตามแผนอตัราก าลังใหม่ หมายเหต ุ

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
  1.  ฝา่ยบรหิารงานสาธารณสุข 

-  งานสขุาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-  งานรักษาความสะอาด 
-  งานสง่เสรมิสุขภาพ 
-  งานป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อ 
          2.  ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
-  งานธุรการ 

5.  กองวิชาการและแผนงาน 
1.  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

-  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-  งานนิตกิาร 
-  งานจดัท างบประมาณ 
-  งานธุรการ 
-  งานบริการขอ้มูลขา่วสาร 

6.  กองการศกึษา 
1.  ฝ่ายบรหิารการศึกษา 

-  งานธุรการ 
-  งานสง่เสรมิ ประเพณ ี ศลิปวฒันธรรม 
-  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
-  งานการศึกษาปฐมวัย 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ฯ 
-  งานกีฬาและนนัทนาการ 

7.  กองสวัสดิการสังคม 
1.  ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

-  งานธุรการ 
-  งานพัฒนาชมุชน 
-  งานสงัคมสงเคราะห ์
-  งานสวัสดกิารเดก็และเยาวชน 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
1.  ฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข 

-  งานสขุาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-  งานรักษาความสะอาด 
-  งานสง่เสรมิสุขภาพ 
-  งานป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อ 
         2.  ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
-  งานธุรการ 

5.  กองวิชาการและแผนงาน 
1.  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

-  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-  งานนิตกิาร 
-  งานจดัท างบประมาณ 
-  งานธุรการ 
-  งานบริการขอ้มูลขา่วสาร 

6.  กองการศกึษา 
1.  ฝ่ายบรหิารการศึกษา 

-  งานธุรการ 
-  งานสง่เสรมิ ประเพณ ีศิลปวฒันธรรม 
-  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
-  งานการศึกษาปฐมวัย 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ฯ 
-  งานกีฬาและนนัทนาการ 

7.  กองสวัสดิการสังคม 
1.  ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

-  งานธุรการ 
-  งานพัฒนาชมุชน 
-  งานสงัคมสงเคราะห ์
-  งานสวัสดกิารเดก็และเยาวชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


