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1.หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อมาตรฐานทั
ง
่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหนํง
กาหนดให๎คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.)
กาหนดตาแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น วําจะมี
ตาแหนํงใด ระดับใด อยูํในสํวนราชการใด จานวนเทําใด ให๎คานึงถึงภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่
ต๎องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระคําใช๎จํายของเทศบาลที่จะต๎องจํายในด๎าน
บุคคล โดยให๎เทศบาล จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) เพื่อใช๎ในการกาหนดตาแหนํงโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)กาหนด
1.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร๎อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ๎าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 หมวด 3 การจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานจ๎าง ข๎อ 12
การกาหนดจานวนตาแหนํงพนักงานจ๎างเทศบาลในสํวนราชการตํางๆ ของเทศบาล ให๎เทศบาลจัดทาแผน
อัตรากาลังของเทศบาล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหนํง และการใช๎ตาแหนํงพนักงานจ๎างของเทศบาล และ
เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให๎ความเห็นชอบ โดยจัดทาและกาหนดรวมไว๎ในแผน
อัตรากาลังพนักงานเทศบาล ข๎อ 13 การจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานจ๎างให๎คานึงถึงภารกิจอานาจหน๎าที่ ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต๎องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงานตลอดทั้งภาระคําใช๎จํายของเทศบาล
ที่ต๎องจํายในด๎านบุคคล
1.3 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได๎มีมติเห็นชอบประกาศกาหนดการกาหนด
ตาแหนํงพนักงานเทศบาล โดยกาหนดแนวทางให๎ เทศบาล จัดทาแผนอัตรากาลังเพื่อเป็น กรอบในการกาหนด
ตาแหนํงและการใช๎ตาแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น โดยเสนอให๎คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ร๎อยเอ็ด พิจารณาให๎ความเห็นชอบ โดยได๎กาหนดให๎เทศบาล แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง เพื่อ
วิเคราะห์อานาจหน๎าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต๎องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช๎
กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหนํงตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี
1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกลําว เทศบาลตาบลกกกุง อาเภอเมืองสรวง จังหวัดร๎อยเอ็ด จึง
จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
การวางแผนอัตรากาลังเพื่อแก๎ปัญหาเรื่องการกาหนดตาแหนํง และการปรับระดับตาแหนํง ต๎อง
ดาเนินการในภาพรวมทั้งหนํวยงาน เน๎นถึงโครงสร๎าง วัตถุประสงค์และขอบเขตหน๎าที่ของหนํวยงาน ให๎สอดคล๎อง
กับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหนํวยงาน โดยกาหนดเป็นแผนอัตรากาลังลํวงหน๎า 3 ปี ซึ่งต๎องมีแผน
กาลังคนให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาของเทศบาลและแผนงบประมาณ (แผนงบแบบ
PPB: Planning
Programming Budgeting) การกาหนดอัตรากาลังคนต๎องสอดคล๎องกับแผนงาน โครงการ แผนงบประมาณ ใน
ลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผนกาลังคน) และมีการทบทวนตรวจสอบหน๎าที่
ความรับผิดชอบ (Post Audit) การกาหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบของตาแหนํง ( Position Description) และการ
เกลี่ยงานและเกลี่ยคน ( Redeployment) เพื่อปูองกันปัญหาหน๎าที่ซ้าซ๎อน คนล๎นงาน และกาลังคนไมํเพียงพอ
ของหนํวยงาน เพื่อแก๎ปัญหาในการบริหารงานบุคคล ที่จะต๎องปรับปรุงแก๎ไขทั้งระบบไปพร๎อม ๆ กัน ทั้งหน๎าที่
ของหนํวยงาน โครงการ ระบบงาน การกาหนดตาแหนํง และการปรับระดับตาแหนํง
2.1 เพื่อให๎เทศบาลตาบลกกกุง มีโครงสร๎างการแบํงงานและระบบงานที่เหมาะสม ไมํซ้าซ๎อน
2.2 เพื่อให๎เทศบาลตาบลกกกุง มีการกาหนดตาแหนํงการจัดอัตรากาลัง โครงสร๎างให๎เหมาะสมกับ
อานาจหน๎าที่ของเทศบาลตาบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก๎ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.
2552) และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน และขั้นตอนกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ.2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
2.3 เพื่อให๎คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร๎อยเอ็ด (ก.ท.จ.ร๎อยเอ็ด ) สามารถตรวจสอบการ
กาหนดตาแหนํงและการใช๎ตาแหนํงพนักงานเทศบาลให๎ถูกต๎องและเหมาะสมหรือไมํ
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนใช๎อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลกกกุง
ให๎เหมาะสมรวมถึงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลกกกุงให๎เหมาะสม
2.5 เพื่อให๎ เทศบาลตาบลกกกุง สามารถวางแผนการใช๎แผนอัตรากาลังของบุคลากรในเทศบาลตาบล
กกกุง เพื่อให๎การบริหารงานของเทศบาลตาบลกกกุงเกิดประโยชน์ตํอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจตาม
อานาจหน๎าที่ มีประสิทธิภาพ ความคุ๎มคํา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิก
ประเภทตาแหนํงที่ไมํจาเป็นในการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎เป็นอยํางดี
2.6 เพื่อให๎เทศบาลตาบลกกกุงสามารถควบคุมภาระคําใช๎จําย ด๎านการบริหารงานบุคคลให๎เป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด

3. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เทศบาลตาบลกกกุง อาเภอเมืองสรวง จังหวัดร๎อยเอ็ด โดยคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังของ
เทศบาลตาบลกกกุง ซึ่งมีนายกเทศมนตรีตาบลกกกุง
เป็นประธาน ปลัดเทศบาลตาบลกกกุง หัวหน๎าสํวน
ราชการทุกสํวนราชการของเทศบาลตาบลกกกุงเป็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให๎จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
รอบปีงบประมาณ ๒๕6 4 – ๒๕๖6 โดยให๎มี ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตําง ๆ ดังตํอไปนี้
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน๎าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให๎แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู๎บริหารของ
เทศบาลตาบลปากชม และสภาพปัญหาในพื้นที่ของเทศบาลตาบลกกกุง เพื่อให๎การดาเนินการของเทศบาลตาบล
กกกุง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว๎จาเป็นต๎องจัดสรรอัตรากาลัง ตามหนํวยงานตํางๆ ให๎เหมาะสมกับเปูาหมายและ
การดาเนินการอยูํนั้นครบถ๎วนตรงตามภารกิจหรือไมํ อยํางไร หากงานที่ทาอยูํไมํตรงกับภารกิจในอนาคตต๎องมี
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การวางแผนกรอบอัตรากาลังให๎ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงงานปัจจุบันบางสํวนไมํต๎องดาเนินการ
แล๎ว อาจทาให๎การจัดสรรอัตรากาลังบางสํวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให๎เกิดการเตรียมความพร๎อมใน
เรื่องกาลังคนให๎รองรับสถานการณ์ในอนาคต
3.2 กาหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อานาจหน๎าที่ความรับผิดชอบให๎สามารถแก๎ปัญหาของจังหวัดร๎อยเอ็ด ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชน
3.3 การวิเคราะห์ต๎นทุนคําใช๎จํายของกาลังคน : Supply pressure เป็นการนาประเด็น
คําใช๎จํายบุคลากรเข๎ามารํวมพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูํเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด
กาหนดตาแหนํงในสายงานตํางๆ จานวนตาแหนํง และระดับตาแหนํง ให๎เหมาะสมกับภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบ
ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร๎างความก๎าวหน๎าในสายอาชีพของกลุํมงานตํางๆ โดยในสํวนนี้จะ
คานึงถึง
3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต๎นทุนตํอการกาหนดระดับชั้นงานใน
แตํละประเภท เพื่อให๎การกาหนดตาแหนํงและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอยํางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทบุคลากรสํวนท๎องถิ่น
(พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ๎างประจา และพนักงานจ๎าง) โดยหลักการแล๎ว การจัดสรรประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตํอ
ประสิทธิภาพ และต๎นทุนในการทางานขององค์กร ดังนั้นในการกาหนดอัตรากาลังของพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจ๎างประจา และพนักงานจ๎าง ในแตํละสํวนราชการจะต๎องพิจารณาวําตาแหนํงที่กาหนดในปัจจุบัน
มีความเหมาะสมหรือไมํหรือควรเปลี่ยนแปลงลักษณะการกาหนดตาแหนํงเพื่อให๎การทางานเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลต๎องไมํเกินร๎อยละสี่สิบของงบประมาณรายจําย
ตามมาตรา 35 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542
3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข๎อมูลเวลาที่ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานตํอบุคคลจริงโดยสมมุติฐานวํา
งานใดที่ต๎องมีกระบวนการและต๎องใช๎เวลามากโดยเปรียบเทียบ ยํอมต๎องใช๎อัตรากาลังคนมากกวํา อยํางไรก็ดีใน
ภาคราชการสํวนท๎องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เชํน งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด๎านชําง หรืองาน
บริการบางประเภทไมํสามารถกาหนดเวลามาตรฐานได๎ ดังนั้น การคานวณเวลาที่ใช๎ในกรณีภาคราชการสํวน
ท๎องถิ่นจึงทาได๎เพียงเป็นข๎อมูลเปรียบเทียบ ( Relative Information) มากกวําจะเป็นข๎อมูลที่ใช๎ในการกาหนด
คานวณอัตรากาลังตํอหนํวยงานจริงเหมือนภาคเอกชน นอกจากนั้นกํอนจะคานวณเวลาที่ใช๎ในการปฏิบัติงานแตํ
ละสํวนราชการต๎องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีภารกิจที่สอดคล๎องกับหนํวยงานหรือไมํ เพราะใน
บางครั้งอาจเป็นไปได๎วํางานที่ปฏิบัติอยูํในปัจจุบันมีลักษณะงานเป็นโครงการพิเศษ หรือของหนํวยงานอื่น ก็ไมํมี
ความจาเป็นต๎องมาใช๎ประกอบพิจารณาด๎วย
3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผํานมาเพื่อประกอบการกาหนดอัตรากาลังเป็นการนาผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแตํละสํวนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต๎องใช๎สาหรับการ
สร๎างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให๎ได๎ตามเปูาหมาย โดยมีสมมุติฐานวํา หากผลงานที่ผํานมาเปรียบเทียบกับผลงาน
ปัจจุบันและในอนาคตแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญ อาจจะต๎องมีแนวทางในการพิจารณา แนวทางในการกาหนด/
เกลี่ยอัตรากาลังใหมํ เพื่อให๎เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของสํวนราชการ
และองค์กรอยํางสูงสุด
3.6 จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลต๎องไมํเกินร๎อยละ
สี่สิบของงบประมาณรายจํายประจาปี
3.7 ให๎พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจาและพนักงานจ๎างทุกคน ได๎รับการพัฒนาความรู๎
ความสามารถอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให๎การวางแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลกกกุง มีความครบถ๎วน เทศบาลตาบลกกกุง
สามารถดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลกกกุง วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขต
พื้นที่ของเทศบาลตาบล วํามีปัญหาอะไรและความจาเป็นพื้นฐานและความต๎องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่
สาคัญ ดังนี้
4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strength=s)
1. ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานกว๎างไกล เพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตและการทํองเที่ยวของเทศบาลตาบลกกกุงและจังหวัดร๎อยเอ็ด
2. เทศบาลมีโครงขํายการคมนาคมที่ครอบค ลุมเชื่อตํอระหวํางถนนสายหลัก และถนนสายรอง
ได๎อยํางสะดวกคลํองแคลํว
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. เทศบาลตาบลกกกุง ไมํมีงบประมาณที่จากัด
2. อานาจหน๎าที่มีข๎อจากัดทาให๎ไมํสามารถ ดาเนินการได๎
โอกาส (Opportunity=O)
1. หนํวยงานอื่น ๆ เชํน กรมทางหลวงให๎การสนับสนุนงบประมาณในเส๎นทางสายหลักที่ต๎องใช๎
งบประมาณจานวนมากอยํางตํอเนื่อง ประกอบกับองค์การบริหารสํวนจังหวัด และกรมโยธาธิการและผังเมือง
ให๎การสนับสนุน
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
มีหน๎าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่น โดยที่หนํวยงานสํวนกลางและ
สํวนภูมิภาค สํงเสริมและสนับสนุนการถํายโอนภารกิจให๎แกํเทศบาล
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานเป็นไปได๎ช๎ากวําการขยายตัวของชุมชน
2. การคมนาคมขนสํงจากรถบรรทุกเกินน้าหนักจากภายนอก ที่ใช๎เส๎นทางผํานเขตเทศบาล
สํงผลให๎ถนนเกิดการชารุดเร็วขึ้น
4.2 ด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Strengh=s)
1. เทศบาลตาบลกกกุง มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุํมอาชีพอยํางตํอเนื่อง
2. มีจัดอบรมให๎ความรู๎ด๎านการสํงเสริมอาชีพให๎กับคนในชุมชนเทศบาล
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ขาดบุคลากรด๎านการบริหารจัดการกลุํมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
2. การรวมกลุํมเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนเทศบาลอยูํในเกณฑ์ต่า
โอกาส (Opportunity=O)
มีหนํวยงานภายนอกเข๎ามาชํวยให๎ความรู๎ด๎านการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด๎าน
ตําง ๆ
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อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การแก๎ไขปัญหาด๎านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต๎องอาศัยความรํวมมือจากหลายๆ
สํวนที่ต๎องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง คํอนข๎างมากทาให๎การดาเนินงานไมํคลํองตัว เกิดความลําช๎าใน
การทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนําย
3. การจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ในการพัฒนากลุํมอาชีพ ต๎องใช๎เวลาและมีการติดตามประเมินผล
ทาให๎เป็นอุปสรรคในการเข๎ารํวมกิจกรรมของสมาชิกกลุํม เนื่องจากต๎องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว
4.3 ด้านสังคม
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ด๎านการบริหารจัดการ ผู๎นา ผู๎บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด๎าน
สังคมและสาธารณสุขอยํางตํอเนื่อง
2. เทศบาลตาบล กกกุง มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยูํในระดับที่พร๎อมที่จะ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. เทศบาลตาบล กกกุง และกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดูแล
สุขภาพ ของประชาชนอยํางตํอเนื่อง
4. เทศบาลตาบลกกกุง สนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมูํบ๎านและตาบล
อยํางตํอเนื่อง พร๎อมทั้งจัดหาสถานที่เพื่อให๎ประชาชนใช๎ออกกาลังกายในหมูํบ๎าน
5. เทศบาลตาบลกกกุง จัดกิจกรรมสํงเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง เชํน รด
น้าขอพรผู๎สูงอายุ ประเพณีบุญกวนข๎าวทิพย์ ประเพณีบุญทอดเทียนรวม ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ระบบฐานข๎อมูลด๎านสังคมและสาธารณสุขไมํถูกต๎อง ไมํชัดเจน ประชาชนให๎ข๎อมูลที่
คลาดเคลื่อน
2. ประชาชนยังขาดความสนใจ และความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให๎ความ
ชํวยเหลือ
3. ผู๎นาระดับชุมชนหรือหมูํบ๎านและประชาชนยังไมํเห็นความสาคัญเรื่องการสํงเสริมการออก
กาลังกายอยํางจริงจัง
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การแก๎ไขปัญหาด๎านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต๎องอาศัยความรํวมมือจากหลาย
ภาค สํวนที่ต๎องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎องคํอนข๎างมากทาให๎การดาเนินงานไมํคลํองตัว เกิดความลําช๎าใน
การทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนําย
3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข๎าแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท๎องถิ่นและวิถีชีวิต
ของประชาชน ทาให๎สถาบันครอบครัวอํอนแอ ผู๎ด๎อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว
4. การปูองกันโรคติดตํอบางชนิดไมํสามารถทาได๎ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตาบลได๎ เชํน โรคเอดส์ โรค
ไข๎เลือดออก
โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลสํงเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ร๎อยเอ็ด โอกาสที่จะขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณมีมาก
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3. เทศบาลมีอานาจหน๎าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู๎ด๎อยโอกาสในตาบลได๎โดยใช๎
กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมูํบ๎านหรือชุมชน
4. ได๎รับความรํวมมือในด๎านการดูแลสุขภาพอนามัยจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเป็นอยํางดี เชํน
โรงพยาบาล สาธารณสุขอาเภอ
4.4 ด้านการเมือง การบริหาร
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารงานท๎องถิ่นมากขึ้น
2. เทศบาลตาบลกกกุง มีการคัดสรรบุคคลที่มีความรู๎ความสามารถเข๎ามาทางาน
3. เทศบาลตาบลกกกุง มีการเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ ข๎อมูลตํางๆ ของเทศบาล และขําวสารที่
นําสนใจ
4. ผู๎บริหารท๎องถิ่นสามารถกาหนดนโยบายได๎เองภายใต๎กรอบของกฎหมาย
5. บุคลกรภายในสํวนใหญํเป็นคนในพื้นที่อาเภอ เมืองสรวง และจั งหวัดร๎อยเอ็ด ทาให๎มีความ
ใกล๎ชิดและเข๎าใจปัญหาของท๎องถิ่น
6. สามารถจัดกรอบอัตรากาลังได๎เองตามอานาจหน๎าที่ ภารกิจและงบประมาณ
7. ผู๎บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทาให๎เข๎าใจปัญหาความ
เดือดร๎อน และความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. บุคลากรเทศบาลตาบล กกกุง บางกลุํมหรือบางสํวนยังมีความถนัดเฉพาะด๎าน ซึ่งไมํส ามารถ
ทางานได๎หลากหลายและทาแทนกันได๎กรณีมีคนลางานหรือไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎
2. บุคลากรบางสํวนทางานแบบแยกสํวน ขาดการบูรณาการรํวมกันในการยึดเปูาหมายเพื่อ
องค์กรเป็นสาคัญ ยึดแตํเพียงเปูาหมายของตนเองเพียงเพื่องานในสํวนที่ตนเองรับผิดชอบแล๎วเสร็จ
3. การประสานงานระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นภายในจังหวัดยังมีน๎อย
โอกาส (Opportunity=O)
1. การได๎รับการอบรมและพัฒนาบุคคลากรจากหนํวยงานที่มีประสิทธิภาพตํางๆ
2. การได๎รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นและหนํวยงานอื่น
3. การประกวดการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ทาให๎เกิดการตื่นตัวและพัฒนา
องค์กร
4. ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีทาให๎มีความคลํองตัวและมีประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. ระเบียบกฎหมาย นโยบายจากสํวนกลางในลักษณะการสั่งการจากเบื้องบนลงมา เป็นอุป
สรรค์ตํอการทางานของท๎องถิ่นในบางครั้ง
2. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมีน๎อยและใช๎เวลาพอสมควรกวําจะได๎รับ ทาให๎
ลําช๎าไมํเป็นไปตามระเบียบแบบแผนหรือระยะเวลาที่กาหนดไว๎
4.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ได๎รับความรํวมมือจากผู๎นาชุมชน ในการดาเนินงานด๎านสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
2. ประชาชนมีการตื่นตัวด๎านสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น เห็นได๎จากการมีสํวนรํวมในการเสนอปัญหาข๎อ
ร๎องเรียนเกี่ยวกับการจัดขยะมูลฝอยและเรื่องสิ่งแวดล๎อมตํางๆ มากขึ้น
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จุดอ่อน (Weakness=W)
1. งบประมาณมีจากัดในด๎านการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือการดาเนินการเกี่ยวกับด๎านสิ่งแวดล๎อม
2. ประชาชนบางสํวนในเขตเทศบาลขาดจิตสานึกในการรักษาความสะอาด เชํน การทิ้งขยะไมํ
เป็นที่ การปลํอยนาเสียจากครัวเรือน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ร๎านค๎าลง ลาคลอง เป็นต๎น
3. สถานที่กาจัดขยะมีไมํเพียงพอตํอปริมาณขยะในแตํละวัน
โอกาส (Opportunity=O)
1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อยูํในเขตเทศบาลตาบลกกกุง
2. ได๎รับความสนใจและความรํวมมือจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด๎วยกันในการรํวมกัน
จัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมของอาเภอเมืองสรวง เชํน ปัญหาขยะมูลฝอย

5. ภารกิจอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลกกกุง
การพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลตาบลกกกุงนั้น เป็นการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนในการรํวมคิด
รํวมแก๎ไขปัญหารํวมสร๎างรํวมจัดทาสํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบลกกกุง ให๎มีสํวน
รํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นในทุกด๎าน การพัฒนาเทศบาลตาบลกกกุง จะสมบูรณ์ได๎จาเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือ
ของชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักรํวมกันแก๎ไขปัญหาและความเข๎าใจในแนวทางแก๎ไขปัญหากันอยํางจริงจัง
เทศบาลตาบลกกกุง ยังได๎เน๎นให๎คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุํมทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได๎
เน๎นการสํงเสริมและสนับสนุนให๎การศึกษาเด็กกํอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให๎พร๎อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มี
คุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สํวนด๎านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน๎นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเองในท๎องถิ่นและเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสํวนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน๎าที่ของเทศบาลตาบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2537
แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นของเทศบาลตาบล ใช๎เทคนิค SWOT เข๎ามาชํวย ทั้งนี้
เพื่อให๎ทราบวําเทศบาลตาบล มีอานาจหน๎าที่ที่จะเข๎าไปดาเนินการแก๎ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให๎ตรงกับความต๎องการ
ของประชาชนได๎อยํางไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจตามหลัก
SWOT เทศบาลตาบลกกกุง กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให๎ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดแบํงภารกิจได๎ เป็น 7 ด๎าน ซึ่ง
ภารกิจดังกลําวถูกกาหนดอยูํในพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอานาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ. 2542
ดังนี้
5.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข๎องดังนี้
(1) ให๎มีและบารุงทางบกและทางน้า (มาตรา 50 (2))
(2) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 50 (3))
(3) ให๎มีน้าสะอาดหรือการประปา (มาตรา 51 (1))
(4) ให๎มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสวํางโดยวิธีอื่น (มาตรา 51 (7))
(5) ให๎มีและบารุงทางระบายน้า (มาตรา 51 (8))
(6) การจัดให๎มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า (มาตรา 16 (2))
(7) การสาธารณูปโภคและการกํอสร๎างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
(8) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))
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5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้
(1) ปูองกันและระงับโรคติดตํอ (มาตรา 50 (4))
(2) ให๎มีเครื่องใช๎ในการดับเพลิง (มาตรา 50 (5))
(3) ให๎ราษฎรได๎รับการศึกษาอบรม (มาตรา 50 (6))
(4) สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ (มาตรา 50 (7))
(5) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น
(มาตรา 50 (8))
(6) ให๎มีตลาด ทําเทียบเรือและทําข๎าม (มาตรา 51 (3))
(7) ให๎มีสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา 51 (4))
(8) บารุงและสํงเสริมการทามาหากินของราษฎร (มาตรา 51 (5))
(9) ให๎มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข (มาตรา 51 (6))
(10) ให๎มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสวํางโดยวิธีอื่น (มาตรา 51 (7))
(11) ให๎มีและบารุงทางระบายน้า (มาตรา 51 (8))
(12) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู๎ด๎อยโอกาส (มาตรา 16 (10))
(13) การปรับปรุงแหลํงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูํอาศัย (มาตรา 16 (12))
(14) การสํงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา 16 (15))
(15) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้
(1) รักษาความสงบเรียบร๎อยของประชาชน (มาตรา 50 (1))
(2) ให๎มีเครื่องใช๎ในการดับเพลิง (มาตรา 50 (5))
(3) การจัดให๎มีและควบคุมตลาด ทําเทียบเรือ ทําข๎าม และที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))
(4) การปรับปรุงแหลํงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูํอาศัย (มาตรา 16
(12))
(5) การจัดให๎มีและบารุงรักษาสถานที่พักผํอนหยํอนใจ(มาตรา 16 (13))
(6) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง (มาตรา
16(17))
(7) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข๎อง ดังนี้
(1) ให๎มีตลาด ทําเทียบเรือและทําข๎าม (มาตรา 51 (3))
(2) เทศพาณิชย์ (มาตรา 51 (9))
(3) การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16 (1))
(4) การจัดให๎มีและควบคุมตลาด ทําเทียบเรือ ทําข๎าม และที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))
(5) การสํงเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))
(6) การพาณิชย์ และการสํงเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))
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5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข๎อง ดังนี้
(1) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 50 (3))
(2) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช๎ประโยชน์จากปุาไม๎ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (มาตรา 16 (24))
(3) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 16(27))
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข๎อง ดังนี้
(1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น
(มาตรา 50 (8))
(2) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))
(3) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น
(มาตรา 16 (11))
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ปฏิบัติหน๎าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให๎ตามความจาเป็นและสมควร
(2) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของราษฎร ในการพัฒนาท๎องถิ่น (มาตรา 16 (16))
(3) การประสานและให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นอื่น
ภารกิจทั้ง 7 ด๎านตามที่กฎหมายกาหนดให๎อานาจ เทศบาลตาบลสามารถจะแก๎ไขปัญหาของ
เทศบาลตาบลกกกุง ได๎เป็นอยํางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต๎องการของประชาชนในเขต
พื้นที่ประกอบด๎วยการดาเนินการของ เทศบาลตาบลกกกุง จะต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
ผู๎บริหารขององค์การบริหารสํวนตาบลเป็นสาคัญ

หมายเหตุ : มาตรา 50,51 หมายถึง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
มาตรา 16 หมายถึง พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอน กระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิน่ พ.ศ. 2542
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6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลตาบลกกกุงจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
1. ด๎านการปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐาน
2. ด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด๎านการสํงเสริมการศึกษา
4. ด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
5. ด๎านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6. ด๎านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย
7. ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
1. การสํงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
2. การสนับสนุนและสํงเสริมศักยภาพกลุํมอาชีพ
3. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและสํงเสริมประเพณี
4. ด๎านการวางแผน การสํงเสริมการลงทุน

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
เทศบาลตาบลกกกุง กาหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการออกเป็น
และ 1 หนํวยงาน ได๎แกํ
1. สานักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองชําง
4.กองการศึกษาฯ
5.หนํวยงานตรวจสอบภายใน

4 สํวนราชการ

ทั้งนี้ ได๎กาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานเทศบาลสามัญทั้งสิ้น 19 อัตรา พนักงานครูเทศบาล
4 อัตรา พนักงานจ๎างตามภารกิจ จานวน 10 อัตรา พนักงานจ๎างทั่วไป จานวน 6 อัตรา รวมกาหนดตาแหนํง
เกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 39 อัตรา

11

8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากสภาพปัญหาของเทศบาลตาบล....กกกุง.. มีภารกิจอานาจหน๎าที่ที่จะต๎องดาเนินการแก๎ไข
ปัญหาดังกลําวภายใต๎อานาจหน๎าที่ที่กาหนดไว๎ใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให๎องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง โดยมีการกาหนดโครงสร๎างสํวนราชการ ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และ
ราชการที่มิได๎กาหนดให๎เป็นหน๎าที่ของกอง หรือสํวนราชการใดในเทศบาลตาบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและ
เรํงรัดการปฏิบัติราชการของสํวนราชการในเทศบาลตาบลให๎เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตาบล งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องและได๎รับมอบหมาย มีการแบํงสํวนราชการภายในออกเป็น
8 งาน ดังนี้
1.1 งานธุรการ
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานแผนและงบประมาณ
1.4 งานนิติการ
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.6 งานสังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน
1.7 งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
1.8 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. กองคลัง มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจําย การรับ การนาสํงเงิน การเก็บรักษา
เงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน คําจ๎าง คําตอบแทน เงิน
บาเหน็จบานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตํางๆ การ
จัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได๎และรายจํายตํางๆ การควบคุมการเบิกจําย งานทางบทดลอง
ประจาเดือนประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลตาบลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องและได๎รับมอบหมาย มี
การแบํงสํวนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้
2.1 งานธุรการ
2.2 งานการเงินและบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. กองช่าง มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข๎อมูล
ทางด๎านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การ
กํอสร๎างงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน งานกํอสร๎างและซํอมบารุง งาน
แผนงานด๎านวิศวกรรมและเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ควบคุมการบารุงรักษาเครื่องจักรกล แ ละยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจํายวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหลํ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย มีการแบํงสํวนราชการภายใน
ออกเป็น 3 งาน ดังนี้
3.1 งานธุรการ/ประสานสาธารณูปโภค
3.2 งานก่อสร้าง
3.3 งานสารวจออกแบบและควบคุมอาคาร
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4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การสํงเสริม
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให๎เป็นไปตามความต๎องการของเทศบาล และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐกาหนด ทั้ง
การศึกษาในระบบ และนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎มี
ความสามารถพิเศษ โดยรับผิดชอบการวางแผนการศึกษา การรวบรวมสถิติข๎อมูลทางการศึกษา การนิเทศ
การศึกษา การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษางานโรงเรียน การฝึกอบรมบุคคลากร การจัดตั้งแหลํง
เรียนรู๎และเครือขํายทางการศึกษา ตลอดจนการกาหนดนโยบายและแผนงานโครงการให๎สอดคล๎องกับนโยบาย
และแผนงานของจังหวัด และกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข๎อง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
งานด๎านวิชาการ การสํงเสริมสนับสนุนการสร๎างและประสานงานเครือขํายข๎อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํงเสริมทานุบารุงศาสนา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝึกอบรมและสํงเสริมอาชีพ การสํงเสริม
ห๎องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในกองการศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณ ได๎แกํการวิเคราะห์เพื่อการจัดตั้งหรือจัดสรรงบประมาณสาหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจ
ติดตามการใช๎งบประมาณของสถานศึกษา มีการแบํงสํวนราชการภายในออกเป็น 3 งาน ดังนี้
4.1.งานบริหารการศึกษา
4.2.งานสํงเสริมการศึกษา ศาสนา
4.3.งานกิจการโรงเรียน

และวัฒนธรรม

5.หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน๎าที่เกี่ยวกับ การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนํวยงาน
ตํางๆ ในด๎านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน
การทาสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจําย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบ การใช๎
และเก็บรักษายานพาหนะให๎ประหยัด และถูกต๎องตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหน๎าที่อื่นที่เกี่ยวข๎อง
และที่ได๎รับมอบหมาย
5.1 งานตรวจสอบภายใน
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8.1 โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังพนักงานเทศบาลตาบลกกกุง
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

1. สานักปลัดเทศบาล

1. สานักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
1.1 งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนํวยงาน
ตําง ๆ
- งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
- งานกิจการสภา
- งานอานวยการและประสานงาน
1.2 งานการเจ๎าหน๎าที่
- งานบริหารงานบุคคล
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
- งานข๎อมูลและทะเบียนประวัติ
1.3 งานวางแผนและงบประมาณ
- งานงบประมาณ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข๎อมูลและประชาสัมพันธ์
1.4 งานนิติการ
- งานกฎหมายและคดี
- งานร๎องเรียน ร๎องทุกข์ และ อุทธรณ์
- งานข๎อบัญญัติและระเบียบ
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข๎อมูล
1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานฟื้นฟู บูรณะ
1.6 งานสังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราแล ผู๎พิการ
- งานข๎อมูล
- งานสํงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุํม
- งานสํงเสริมทุนกลุํมอาชีพดาเนินการ

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
1.1 งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานสาธารณกุศลของเทศบาลและ
หนํวยงานตําง ๆ
- งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
- งานกิจการสภา
- งานอานวยการและประสานงาน
1.2 งานการเจ๎าหน๎าที่
- งานบริหารงานบุคคล
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
- งานข๎อมูลและทะเบียนประวัติ
1.3 งานวางแผนและงบประมาณ
- งานงบประมาณ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข๎อมูลและประชาสัมพันธ์
1.4 งานนิติการ
- งานกฎหมายและคดี
- งานร๎องเรียน ร๎องทุกข์ และ อุทธรณ์
- งานข๎อบัญญัติและระเบียบ
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข๎อมูล
1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานฟื้นฟู บูรณะ
1.6 งานสังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราแล ผู๎พิการ
- งานข๎อมูล
- งานสํงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุํม
- งานสํงเสริมทุนกลุํมอาชีพดาเนินการ
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1.7 งานสํงเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานสํงเสริมการเกษตร
- งานข๎อมูลวิชาการสํงเสริมปศุสัตว์
- งานบาบัดน้าเสีย
- งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด
1.8 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.9.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล๎อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
1.9.2 งานสํงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานปูองกันยาเสพติด
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดตํอ
1.6.3 งานรักษาความสะอาด
- งานกาจัดขยะและน้าเสีย
- งานสํงเสริมและเผยแพรํ
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2. กองคลัง

2. กองคลัง

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)
2.1 งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให๎บริการเรื่อง
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดตํอและอานวย
ความสะดวกในด๎านตําง ๆ
- งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนํวยงาน
ตําง ๆ
- งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร
สาคัญ ของทางราชการ
- งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
2.2 งานการเงินและบัญชี
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจํายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจํายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจํายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎
- งานภาษีอากรคําธรรมเนียมและคําเชํา
- งานพัฒนารายได๎
- งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจํายวัสดุครุภัณฑ์
- งานจัดหา จัดซื้อ การเบิกจํายเก็บรักษา
การ ซํอมแซมและบารุงรักษา การตํออายุ
สัญญา การเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือ
สัญญาจ๎าง

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)
2.1 งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให๎บริการเรื่อง
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดตํอและอานวย
ความสะดวกในด๎านตําง ๆ
- งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนํวยงาน
ตําง ๆ
- งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร
สาคัญ ของทางราชการ
- งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
2.2 งานการเงินและบัญชี
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจํายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจํายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจํายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎
- งานภาษีอากรคําธรรมเนียมและคําเชํา
- งานพัฒนารายได๎
- งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจํายวัสดุครุภัณฑ์
- งานจัดหา จัดซื้อ การเบิกจํายเก็บรักษา
การ ซํอมแซมและบารุงรักษา การตํออายุ
สัญญา การเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือ
สัญญาจ๎าง
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3. กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
3.1 งานธุรการ (ประสานสาธารณูปโภค)
- งานธุรการ
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให๎บริการเรื่อง
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดตํอและอานวย
ความสะดวกในด๎านตําง ๆ
- งานเลขานุการและงานประชุม
- งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนํวยงาน
ตําง ๆ
- งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร
สาคัญ ของทางราชการ
- งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
- งานไฟฟูา
3.2 งานกํอสร๎าง
- งานกํอสร๎างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท๎า ฯลฯ
- งานวางโครงการการและควบคุมการกํอสร๎าง
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3. กองช่าง

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
3.1 งานธุรการ (ประสานสาธารณูปโภค)
- งานธุรการ
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให๎บริการเรื่อง
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดตํอและอานวย
ความสะดวกในด๎านตําง ๆ
- งานเลขานุการและงานประชุม
- งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนํวยงาน
ตําง ๆ
- งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร
สาคัญ ของทางราชการ
- งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
- งานไฟฟูา
- งานประปา
3.2 งานกํอสร๎าง
- งานกํอสร๎างอาคาร ถนน สะพานทางเท๎าฯลฯ
- งานซํอมบารุงอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท๎า
- งานวางโครงการการและควบคุมการกํอสร๎าง
- งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
- งานซํอมบารุงอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท๎า
- งานออกแบบและบริการข๎อมูล
- งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
- งานบารุงแก๎ไขและปูองกันสิ่งแวดล๎อม
- งานออกแบบและบริการข๎อมูล
- งานให๎คาปรึกษาและแนะนาหรือตรวจสอบ
- งานบารุงแก๎ไขและปูองกันสิ่งแวดล๎อม
เกี่ยวกับงานกํอสร๎าง
- งานให๎คาปรึกษาและแนะนาหรือตรวจสอบ
- งานข๎อมูลกํอสร๎าง
เกี่ยวกับงานกํอสร๎าง
- งานงบประมาณราคางานซํอมบารุงรักษา
- งานข๎อมูลกํอสร๎าง
3.3 งานสารวจออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานงบประมาณราคางานซํอมบารุงรักษา
- งานออกแบบคานวณด๎านวิศวกรรม
3.3 งานสารวจออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานวางโครงการและการกํอสร๎างทางด๎าน
- งานออกแบบคานวณด๎านวิศวกรรม
วิศวกรรม
- งานวางโครงการและการกํอสร๎างทางด๎าน
- งานให๎คาปรึกษาแนะนาและบริการเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรม
ทางด๎านวิศวกรรม
- งานให๎คาปรึกษาแนะนาและบริการเกี่ยวกับ
- งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด๎าน
งานทางด๎านวิศวกรรม
วิศวกรรม
- งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด๎าน
- งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูก
วิศวกรรม
สร๎างอาคารด๎านวิศวกรรม
- งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูก
- งานสารวจหาข๎อมูลรายละเอียดเพื่อคานวณ
สร๎างอาคารด๎านวิศวกรรม
ออกแบบกาหนดรายละเอียดทางด๎านวิศวกรรม
- งานสารวจหาข๎อมูลรายละเอียดเพื่อคานวณ
- งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางด๎านวิศวกรรม
ออกแบบกาหนดรายละเอียดทางด๎านวิศวกรรม
- งานประมาณราคาคํากํอสร๎างด๎านวิศวกรรม
- งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางด๎านวิศวกรรม
- งานควบคุมการกํอสร๎างในสาขาวิศวกรรม
- งานประมาณราคาคํากํอสร๎างด๎านวิศวกรรม
- งานควบคุมการกํอสร๎างในสาขาวิศวกรรม
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4.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้อานวยการกองการศึกษา ฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น )
4.1 งานบริหารการศึกษา
- งานสํงเสริมกิจการโรงเรียน
- งานบริหารวิชาการ
- งานแผนงานและวิชาการ
- งานด๎านพัสดุการศึกษา
- งานจัดทาฎีกาเบิกจํายเงินเดือนของกอง
การศึกษา
- งานบริหารงานบุคคลของกองการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม
- งานสํงเสริมการศึกษา
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
- งานประสานกิจกรรม
4.3งานกิจการโรงเรียน
- งานข๎อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานวิชาการและสํงเสริมการพัฒนาการเด็ก
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล

ผู้อานวยการกองการศึกษา ฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น )
4.1 งานบริหารการศึกษา
- งานสํงเสริมกิจการโรงเรียน
- งานบริหารวิชาการ
- งานแผนงานและวิชาการ
- งานด๎านพัสดุการศึกษา
- งานจัดทาฎีกาเบิกจํายเงินเดือนของกอง
การศึกษา
- งานบริหารงานบุคคลของกองการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม
- งานสํงเสริมการศึกษา
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
- งานประสานกิจกรรม
4.3งานกิจการโรงเรียน
- งานข๎อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานวิชาการและสํงเสริมการพัฒนาการเด็ก
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล

5. หน่วยตรวจสอบภายใน

5. หน่วยตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
- งานตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบเอกสารทางการบัญชี
- งานตรวจสอบการทาสัญญาการจัดซื้อพัสดุ
- งานตรวจสอบการใช๎และเก็บรักษาพัสดุในคลัง
พัสดุ
- งานตรวจสอบการใช๎และการเก็บรักษา
ยานพาหนะให๎ประหยัด

นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
- งานตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบเอกสารทางการบัญชี
- งานตรวจสอบการทาสัญญาการจัดซื้อพัสดุ
- งานตรวจสอบการใช๎และเก็บรักษาพัสดุในคลัง
พัสดุ
- งานตรวจสอบการใช๎และการเก็บรักษา
ยานพาหนะให๎ประหยัด

หมายเหตุ
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8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
เทศบาลตาบลกกกุง ได๎วิเคราะห์การกาหนดตาแหนํงจากภารกิจที่จะดาเนินการในแตํละสํวนราชการใน
ระยะเวลา 3 ปีข๎างหน๎า ซึ่งเป็นการสะท๎อนให๎เห็นวําปริมาณงานในแตํละสํวนราชการมีเทําใด เพื่อนามาวิเคราะห์
วําจะใช๎ตาแหนํงประเภทใด สายงานใด จานวนเทําใด ในสํวนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน
เพื่อให๎คุ๎มคําตํอการใช๎จํายงบประมาณของเทศบาลตาบลกกกุง และเพื่อให๎การบริหารงานของเทศบาลตาบลกกกุง
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหนํงมาบันทึกข๎อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง
3 ปี ดังนี้
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566
เทศบาลตาบลกกกุง อาเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ส่วนราชการ
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับ..กลาง)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับ..(ต๎น)
สานักปลัดเทศบาล (01)
หัวหน๎าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ..ต๎น)
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.)
นิติกร (ปก./ชก.)
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)
เจ๎าพนักงานปูองกันฯ (ปง./ชง.)
พนักงานจ๎างตามภารกิจ
ผู๎ชํวยนักจัดการงานทั่วไป
ผู๎ชํวยนักวิชาการเกษตร
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานปูองกันฯ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ๎างทั่วไป
คนงาน
ภารโรง
ยาม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
กองคลัง (04)
ผู๎อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ..ต๎น)
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปก./ชก.)
นักวิชาการจัดเก็บรายได๎(ปก./ชก.)
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)
เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี(ปง./ชง)

กรอบ อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
อัตรากาลัง ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
เดิม
ข้างหน้า
2564 2565 2566
1
1
1
1

เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

2564
-

2565
-

2566
-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

วําง

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
-

-

-

ยุบเลิก

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

-1
+1
-

-

-

ยุบเลิก

ยุบเลิก

ยุบเลิก
กาหนดเพิ่ม
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กรอบอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566
เทศบาลตาบลกกกุง อาเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ลาดับ
ที่

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ส่วนราชการ

พนักงานจ๎างตามภารกิจ
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ

กองช่าง (05)
ผู๎อานวยการกองชําง
(นักบริหารงานชําง ระดับ ต๎น)
นายชํางโยธา (อส.)
พนักงานจ๎างตามภารกิจ
ผู๎ชํวยนายชํางไฟฟูา
ผู๎ชํวยนายชํางโยธา
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานประปา
กองการศึกษาฯ (08)
ผู๎อานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต๎น)
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
พนักงานจ๎างตามภารกิจ
ผู๎ชํวยนักสันทนาการ

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า
2564 2565 2566

เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

2564

2565

2566

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1

1
1

1
1

1
1

-1

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

2
3

1
3

1
3

1
3

-1
-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

37

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.กกกุง
หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครู
พนักงานจ๎างตามภารกิจ
ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก

38

พนักงานจ๎างทั่วไป
ผู๎ดูแลเด็ก

3

3

3

3

-

-

-

39

หน่วยตรวจสอบภายใน (12)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก)

1

1

1

1

-

-

-

รวม

43

38

38

38

-5

-

-

35
36

ยุบเลิก

วําง

ยุบเลิก 1 อัตรา
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
กรอบโครงสร้างส่วนราชการ ของเทศบาลตาบลกกกุง
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นายกเทศมนตรีตาบลกกกุง

หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

สานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
1. ธุรการ

2.งานการเจ๎าหน๎าที่
3.งานแผนและงบประมาณ
4.งานนิติการ
5.งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.งานสังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน
7.งานสํงเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
8.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม

ปลัดเทศบาล
(นังกบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) กองช่าง
กองคลั
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
1. งานธุรการ
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

1.งานธุรการ/ประสานสาธารณูปโภค
2.งานกํอสร๎าง
3.งานสารวจออกแบบและควบคุมอาคาร

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
1.งานบริหารการศึกษา
2.งานสํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.งานกิจการโรงเรียน
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สานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) ( )

งานธุรการ

งานการเจ้าหน้าที่

งานกฏหมายและคดี

งานนโยบายและแผน

...........................( )

........................(๑)

..............................(๑)

.................................(๑)

งานสังคมสงเคราะห์
และพัฒนาชุมชน

งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

...................................(๑)

......................................( ๑ )

ระดับ
จานวน

อานวยการ
ท๎องถิ่น

ต๎น
1

ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง.
-

-

4

1

-

-

1

ตาม
ภารกิจ

ทั่วไป

รวม

4

3

14

- นักบริหารงานทั่วไป (ต๎น) ( วําง )
- นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)(1)
- นักพัฒนาชุมชน (ชก.)(1)
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชก.) (1)
- นิติกร (ชก.) (1)
-นักวิชาการสาธารณสุข (ปก.)( 1 )
-เจ๎าพนักงานปูองกันฯ (ปง.)( 1 )

งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
.................................................( )

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
......................................( ๑ )
-ผู๎ชํวยนักจัดการงานทั่วไป (1) (ภารกิจ)
-ผู๎ชํวยนักวิชาการเกษตร (1) (ภารกิจ)
-ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานปูองกันฯ (1) (ภารกิจ)
-พนักงานขับรถยนต์ (1) (ภารกิจ)
24
-ภารโรง 1 คน (ทั่วไป)
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1) (ทั่วไป)
-คนงาน 1 คน (ทั่วไป)
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โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับ ต๎น) (1 )

งานธุรการ
……………………….( )

ระดับ
จานวน

อานวยการ
ท๎องถิ่น

ต๎น
1

งานการเงินและบัญชี
………………………...(2)

ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง.
-

-

1

1

-

1

-

งาน พัฒนาและจัดเก็บรายได้
……………………….( )

ตามภารกิจ

ทั่วไป

รวม

2

-

6

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
……………………………( )

-นักบริหารงานการคลัง (ต๎น) ( 1 )
-ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี (1) (ตามภารกิจ)
-นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. (1)
-ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ (1) (ตามภารกิจ)
- นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. ( )
- เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี ชง.( 1 )
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โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานชําง ระดับต๎น ) ( 1 )

(งาน) ธุรการ/ประสานสาธารณูปโภค
……....…………………….( )

ระดับ
จานวน

อานวยการ
ท๎องถิ่น

ต๎น
1

งานกํอสร๎าง
.............................( ๑ )

ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง.
-

-

-

-

1

-

-

ตามภารกิจ

ทั่วไป

รวม

2

-

4

(งาน) สารวจออกแบบและควบคุมอาคาร
...............…………………………( )

-นักบริหารงานชําง (ต๎น) (1)
- นายชํางโยธา อส. ( 1 )
- ผู๎ชํวยนายชํางไฟฟูา 1 คน (ตามภารกิจ)
-ผู๎ชํวยนายชํางประปา (วําง) (ตามภารกิจ)

๒6

โครงสร้างกองการศึกษา ฯ
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น) ( ๑ )

งานบริหารการศึกษา ( )

ระดับ
จานวน

อานวยการ
ท๎องถิ่น

ต๎น
1

ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง.
-

-

1

งานกิจการโรงเรียน (3)

งานสํงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๑)

-

-

-

-

หน.
ศพด.

ครู
คศ.2

ครู
คศ.1

ครู
ผู๎ชํวย

ตาม
ภารกิจ

ทั่วไป

รวม

1

2

1

-

2

3

11

-นักบริหารงานการศึกษา ระดับต๎น ( 1 )
- นักวิชาการศึกษา ชก. ( 1 )
-หัวหน๎า ศพด. ( วําง 1 )
-ครู คศ.2 (2)
-ครู คศ.1 (1)
-ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก ( 1 ) (คุณวุฒิ)
-ผู๎ชํวยนักสันทนาการ (๑) (ตามภารกิจ)
-ผู๎ดูแลเด็ก (3) (ทั่วไป)

27

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับกลาง) (1)

งานตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน ชก. (1)

ระดับ
จานวน

บริหาร
ท๎องถิ่น

กลาง
1

ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง.
-

-

1

-

-

-

-

ตามภารกิจ

ทั่วไป

รวม

-

-

2

-นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับกลาง (1)
-นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. (1)

11.บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
ที่

ชื่อ -สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่ตาแหนํง
47-2-00-1101-001

1

นางปัญจรัศม์ พัฒธนชัยมงคล

ป.โท

2

นายบุญชั้น ลาพองชาติ

ป.โท

3
4

สานักปลัดเทศบาล
-

-

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหนํง
ระดับ
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท๎องถิ่น)

กรอบอัตรากาลังใหม่
ตาแหนํง

เลขที่ตาแหนํง

ระดับ

เงินเดือน

กลาง

47-2-00-1101-001

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท๎องถิ่น)

กลาง

478,560
(39,880x12)

47-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท๎องถิ่น)

ต๎น

47-2-00-1101-002

ต๎น

498,600
(41,550x12)

47-2-01-2101-001 หัวหน๎าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป)
47-2-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป

ต๎น

47-2-01-2101-001

ต๎น

393,600

-

-

ปก./ชก.

47-2-01-3101-001

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท๎องถิ่น)
สานักปลัดเทศบาล
หัวหน๎าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป)
-

นางสาวอุไรวรรณ รักบุญ

ป.ตรี

47-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล

ชก.

47-2-01-3102-001

นักทรัพยากรบุคคล

ชก.

6

นางสาวนิดา จันทร์แดง

ป.ตรี

47-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชก.

47-2-01-3103-001

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชก.

7

น.ส.ลักขณาวดี ใหญํแกํนทราย

ป.ตรี

47-2-01-3105-001 นิติกร

ชก.

47-2-01-3105-001

นิติกร

ชก.

8

นางจุฑาภรณ์ ขันธ์แก๎ว

ป.โท

47-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน

ชก.

47-2-01-3801-001

นักพัฒนาชุมชน

ชก.

9

นางสาวประภาพร ประเสริฐศิลป์

ป.ตรี

47-2-01-3601-001 นักวิชาการสาธารณสุข

ปก.

47-2-01-3601-001

นักวิชาการสาธารณสุข

ปก.

10

นายวีรเวช ทีบุญมา

ปวช.

47-2-01-4805-001 เจ๎าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ปง.

47-2-01-4805-001

ปง.

11

พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวกชพรรณ เศษบุบผา

ป.ตรี

-

ผู๎นักจัดการงานทั่วไป

-

-

เจ๎าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู๎นักจัดการงานทั่วไป

12

นางสาวสุจิตรา แกํนภักดี

ป.ตรี

-

ผู๎ชํวยนักวิชาการเกษตร

-

-

ผู๎ชํวยนักวิชาการเกษตร

-

13

นายอานนท์ สาเนียง

ปวช.

-

ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานปูองกันฯ

-

-

ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานปูองกันฯ

-

14

นายธงชัย ฤทธาพรม

ปวส.

-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

15

ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ

-

-

ม.6

-

คนงาน

-

-

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน

-

16

พนักงานจ้างทั่วไป
นายมนูญ ศิริพิลา

17

นายเจริญ แกํนสา

ม.6

-

ภารโรง

-

-

ภารโรง

-

18

นายไพรวัลย์ ขนานไพร

ม.6

-

-

-

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

-

-

-

-

19

-

-

-

-

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

ยาม

-

-

หมายเหตุ
เงินคําตอบแทน/
เงินเพิ่มอื่นๆ
84,000
(7,000x12)

42,000
(35,00x12)
42,000
(35,00x12)
-

-

369,480
(30,790x12)
305,640
(25,470x12)
349,320
(29,110x12)
317,520
(26,460x12)
249,240
(20,770x12)
181,680
(15,140x12)

646,560
540,600

-

(วํางเดิม)

-

ยุบเลิก

-

-

369,480

-

-

305,640

-

-

349,320

-

-

317,520

-

-

249,240

-

-

181,680

218,160
(18,180x12)
216,120
(18,010x12)
145,320
(12,110x12)
150,600
(12,550x12)
-

-

-

218,160

-

-

216,120

-

-

145,320

-

-

150,600

-

-

ยุบเลิก

108,000
(9,000x12)
108,000
(9,000x12)
108,000
(9,000x12)
-

-

-

108,000

-

-

108,000

-

-

108,000

-

-

ยุบเลิก

(คํากลางเงินเดือน)

5

เงินเดือน*
เงินประจา
ตาแหนํง
84,000
(7,000x12)

ที่

ชื่อ -สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่ตาแหนํง

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหนํง

ระดับ

เลขที่ตาแหนํง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ตาแหนํง

กองคลัง
นางอาภรณ์ หารอุดร

ป.ตรี

21

นางสาวเกษร สารจันทร์

ต๎น

47-2-04-2102-001

ป.โท

47-2-04-2102-001 ผู๎อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
47-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี

ชก.

47-2-04-3201-001

47-2-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได๎

ปก./ชก.

-

-

-

47-2-04-3204-001

นักวิชาการพัสดุ

47-2-04-4201-001 เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี

ชง.

47-2-04-4201-001

เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี

22

-

-

23

-

-

นายกัณหา มาตร์แก๎ว

ปวท.

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวสุทราทิพย์ สารัว

ป.ตรี

-

26

นางธัญนัดดา ศรีโซ๎ง

ปวส.

-

27

กองช่าง
นายคงยศ อรัญมิตร

ป.ตรี

47-2-05-2103-001

28

นายยุทธศักดิ์ สามิบัติ

ป.ตรี

29

พนักงานจ๎างตามภารกิจ
นายพรพจน์ สนิทพจน์

25

หมายเหตุ

ระดับ

เงินเดือน

เงินเพิ่มอื่นๆ/เงิน
คําตอบแทน

ต๎น

42,000
(3,500x12)
-

-

404,640

-

356,160

-

362,640
(30,220x12)
356,160
(29,680x12)
-

-

-

ยุบเลิก

ปก./ชก.

-

-

-

(กาหนดเพิ่ม)

ชง.

313,440
(26,120x12)

-

-

313,440

-

162,720
(13,560x12)
151,800
(12,650x12)

-

-

162,720

-

-

151,800

376,080
(31,340x12)
299,640
(24,970x12)

42,000
(3,500x12)
-

-

418,080

-

299,640

153,840
(12,820x12)
-

-

-

153,840

-

-

ยุบเลิก

-

138,560
(11,500x12)

-

-

(วํางเดิม)

ต๎น

416,160
(34,680x12)
362,640
(30,220x12)
333,720
(27,810x12)
318,600
(26,550x12)

42,000
(3,500x12)
-

-

458,160

-

362,640

42,000
(3,500x12)
42,000
(3,500x12)

-

กองคลัง

20

24

เงินเดือน*
เงินประจา
ตาแหนํง

ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงิน
และบัญชี
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ

-

-

-

-

47-2-05-4701-001

ผู๎อานวยการกองชําง
(นักบริหารงานชําง)
นายชํางโยธา

ต๎น

47-2-05-2103-001

อส.

47-2-05-4701-001

ปวช.

-

ผู๎ชํวยนายชํางไฟฟูา

-

-

30

-

-

-

ผู๎ชํวยนายชํางโยธา

-

-

31

-

-

-

ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานประปา

-

-

47-2-08-2107-001

32

กองการศึกษาฯ
นางมุขสุนีย์ อุํนเจริญ

ป.โท

33

นางสาวยุพิน พลอาษา

ป.โท

ผู๎อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)
47-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา

34
35
36

นางจินตนา แสนบุญศรี

ป.โท

หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
45-2-08-6600-45-4 ครู

37

นางสมจิต วงศาอินตา

ป.โท

45-2-08-6600-45-6

ครู

ผู๎อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
-

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและ
บัญชี
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ
กองช่าง
ผู๎อานวยการกองชําง
(นักบริหารงานชําง)
นายชํางโยธา
พนักงานจ๎างตามภารกิจ
ผู๎ชํวยนายชํางไฟฟูา
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานประปา

ชก.

47-2-08-3803-001

กองการศึกษาฯ
ผู๎อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา

-

45-2-08-6600-45-4

หัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครู

45-2-08-6600-45-6

ครู

ต๎น

47-2-08-2107-001

ชก.

-

ต๎น
อส.

-

ชก.
-

-

ยุบเลิก 1
รอกรมฯ จัดสรร 1
จํายจากเงิน
อุดหนุน
จํายจากเงิน
อุดหนุน

ที่

38

ชื่อ -สกุล

นางสาวสุภาพร บัวสิงห์

คุณวุฒิ
การศึกษา
ป.โท

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหนํง
45-2-08-6600-45-7

ตาแหนํง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

ครู

เลขที่ตาแหนํง
45-2-08-6600-45-7

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตาแหนํง

เงินเดือน*
ระดับ

ครู

เงินเดือน

หมายเหตุ

เงินประจา
ตาแหนํง
-

เงินเพิ่มอื่นๆ/เงิน
คําตอบแทน
-

-

-

186,360

-

-

จํายจากเงิน
อุดหนุน

108,000
(9,000x12)
108,000
(9,000x12)
108,000
(9,000x12)

-

-

108,000

-

-

108,000

-

-

108,000

342,720
(28,560x12)

-

-

342,720

260,160
(21,680x12)

จํายจากเงิน
อุดหนุน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

39

นางสาวภัสราพร แย๎มไธสง

ป.ตรี

-

ผู๎ชํวยนักสันทนาการ

-

-

ผู๎ชํวยนักสันทนาการ

-

40

นางสาวมะลิวรรณ ไม๎หอม

ป.โท

-

ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก
(คุณวุฒิ)

-

-

ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก(คุณวุฒิ)

-

41

พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนฤมล อีสา

ป.ตรี

-

ผู๎ดูแลเด็ก

-

-

พนักงานจ้างทั่วไป
ผู๎ดูแลเด็ก

-

42

นางสาวณัฐวรรณ บุตรเนียน

ป.ตรี

-

ผู๎ดูแลเด็ก

-

-

ผู๎ดูแลเด็ก

-

43

นางสาวพิทยาภรณ์ คาผุย

ป.ตรี

-

ผู๎ดูแลเด็ก

-

-

ผู๎ดูแลเด็ก

-

44

หน่วยตรวจสอบภายใน
นายทวีศักดิ์ พัฒนสระคู

ป.ตรี

47-2-12-3205-001

นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน

ชก.

47-2-12-3205-001

หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ชก.

186,360
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12.แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล
พนักงานเทศบาลตาบลกกกุง จะพึงปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริตอยํางเต็มกาลังความสามารถ
ด๎วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคานึงถึงประโยชน์ของราชการและให๎บริการประชาชนอยํางเสมอ
ภาคเทศบาลตาบลกกกุง จะกาหนดแนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาลตาบลกกกุง โดยการจัดทาแผนแมํบทการพัฒนา
พนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรม และจริยธรรมอันจะทาให๎การปฏิบัติหน๎าที่ของ
พนักงานสํวนตาบลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ โดยให๎พนักงานเทศบาลทุกคน ทุกตาแหนํงได๎มีโอกาสที่จะได๎รับการ
พัฒนาภายในชํวงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ทั้งนี้ วิธีการพัฒนา อาจใช๎วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี
ก็ได๎ เชํนการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนา
พนักงานเทศบาลเพื่อให๎งานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีตํอประชาชนและท๎องถิ่นตํอไป
13. ประกาศคุณภาพ จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ข๎าราชการและพนักงานของ เทศบาลตาบลกกกุง ทุกคนมีหน๎าที่ดาเนินการให๎ เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชน์สํวนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวก และให๎บริการแกํประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล
โดยจะต๎องยึดมั่นในคํานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวําประโยชน์สํวนตน และไมํมีผลประโยชน์ทับซ๎อน
(4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต๎อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(5) การให๎บริการแกํประชาชนด๎วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมํเลือกปฏิบัติ
(6) การให๎ข๎อมูลขําวสารแกํประชาชนอยํางครบถ๎วน ถูกต๎อง และไมํบิดเบือนข๎อเท็จจริง
(7) การมุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรํงใส และตรวจสอบได๎
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไมํปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให๎ถือวําเป็นการกระทาผิดทางวินัย

ภาคผนวก

ijk

ประกาศเทศบาลตาบลกกกุง
เรื่อง แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564-2566
…...................................................
ตามที่เทศบาลตาบลกกกุง อาเภอเมืองสรวง จังหวัดร๎อยเอ็ด ได๎จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕64–๒๕66) เพื่อกาหนดกอบอัตรากาลังของเทศบาลตาบลกกกุง ประกอบกับคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดร๎อยเอ็ด (ก.ท.จ.จังหวัด) ได๎มีมติเห็นชอบ การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.25 64-2566)
ในการประชุมครั้งที่....10.../2563 เมื่อวันที่.....25.....เดือน..กันยายน....พ.ศ.2563
อาศัยอานาจความตามมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรค 6 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ . 2542 จึงประกาศใช๎แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.25 64-2566) เพื่อให๎
สามารถนามาใช๎เป็นเครื่องมือในการวางแผนอัตรากาลังและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลกกกุง
ให๎ดาเนินการตามภารกิจ อานาจ หน๎าที่ได๎สาเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศใช๎แผนอัตรากาลัง
๓ ปี
(พ.ศ.๒๕64 – ๒๕66) ของเทศบาลตาบลกกกุง อาเภอเมืองสรวง จังหวัดร๎อยเอ็ด
จึงประกาศมาให๎ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่.....1........ เดือน ...ตุลาคม...... พ.ศ. ๒๕63

(นายปรีดา ไชยเสนา)
นายกเทศมนตรีตาบลกกกุง

-

ประกาศเทศบาลตาบลกกกุง
เรื่อง การกาหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการของเทศบาลตาบลกกกุง
………………………………………....
ด๎วย ก.ท. ได๎ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างสํวนเทศบาลและระดับตาแหนํงของพนักงาน
เทศบาลจากเดิมให๎เป็นไปตามขนาดเทศบาล คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญํ แก๎ไขเป็นให๎เป็นไปตาม
ประเภทเทศบาล คือ ประเภทสามัญ และประเภทพิเศษ ซึ่งแบํงเป็น 4 ระดับ คือ เทศบาลประเภทสามัญ
เทศบาลประเภทสามัญ ระดับสูง เทศบาลประเภทพิเศษ และเทศบาลประเภทพิเศษ ระดับสูง ตามประกาศ
ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร๎างสํวนราชการและระดับตาแหนํงของเทศบาล พ.ศ.2558
ฉะนั้น อาศัยอานาจความตามมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคหก แหํงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ 2542 และมติ ก.ท.จ.ร๎อยเอ็ด ในการประชุม
ครั้งที.่ .....10...../2563 เมื่อวันที่...25.....เดือน...กันยายน...พ.ศ.2563
ได๎มีมติเห็นชอบ การจัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.25 64-2566) และการจัดทาโครงสร๎างสํวนราชการและระดับตาแหนํงพนักงาน
เทศบาลในแผนอัตรากาลัง 3 ปี จึงประกาศกาหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการของเทศบาลตาบลกกกุง
เป็น 4 สํวนราชการและ 1 หนํวยงาน และให๎มีการแบํงสํวนราชการภายใน ดังนี้
1.สานักปลัดเทศบาล ให๎มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และ
ราชการที่มิได๎กาหนดให๎เป็นหน๎าที่ของกอง หรือสํวนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกากับและเรํงรัด
การปฏิบัติราชการของสํวนราชการในเทศบาลให๎เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล โดยให๎มีการแบํงสํวนราชการภายใน เป็น 8 งาน ดังนี้
1.1 งานธุรการ มีหน๎าที่เกี่ยวกับ
1. งานธุรการ-สารบรรณของเทศบาล
2.งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให๎บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดตํอและ
อานวยความสะดวกในด๎านตําง ๆ
3.งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหนํวยงานตําง ๆ ที่ขอความรํวมมือ
4. งานจัดทาคาสั่งและประกาศของเทศบาล
5.งานจัดทาเว็บไซต์เทศบาล
6. งานการจัดทาฎีกาการเบิกจํายเงินตํางๆ ของสานักปลัด
7. งานจัดทาคาสั่งและประกาศของเทศบาล
8. งานบันทึก รายงานข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ต
9. งานบารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์
10. งานและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมาย
11. งานปฏิบัติงานอื่นหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข๎องตามที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมาย
12. งานเปิด – ปิด ประตูอาคารสานักงานและประตูรั้วเข๎า – ออก
13. งานทาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ
14. งานรับ – สํงหนังสือ เดินหนังสือในสานักงานและนอกสถาน
15. งานรับ-สํงเอกสาร หนังสือของทางราชการ

16. งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูแลรักษาสถานที่เทศบาลตาบล
17. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให๎บริการด๎านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ในการ
จัดงานตําง ๆ และกิจกรรมทุกประเภท
18. งานทาความสะอาดรอบอาคารสถานที่และดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
19. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมายจากผู๎บังคับบัญชา
20. งานการอยูํยามรักษาการณ์ เฝูาสถานที่สานักงานเทศบาลตาบลกกกุง ในวัน
ราชการและวันหยุดราชการ
21. งานดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการและความเรียบร๎อยในบริเวณ
สถานที่เทศบาลตาบลกกกุงให๎พ๎นจากการโจรกรรม การกํอวินาศกรรม อัคคีภัย ฯลฯ
22. งานปฏิบัติงานอื่นหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข๎องตามที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมาย

1.2. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน๎าที่เกี่ยวกับ
1. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎าง
2. งานบรรจุแตํงตั้ง โอน ย๎าย เลื่อนระดับ และการดาเนินการทางวินัย
3. งานการสอบแขํงขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก หรือการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากร เป็นพนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง
4. งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง
5. งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
6. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
7. งานขออนุมัติปรับปรุงตาแหนํงและอัตรากาลัง
8. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู๎ทา
คุณประโยชน์
9. งานพัฒนาบุคลากร เชํน การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน ศึกษา
ตํอ การขอรับทุนการศึกษา
10. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจาและพนักงาน
จ๎างการให๎บาเหน็จบานาญความชอบเป็นกรณีพิเศษ
11. งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจาและพนักงานจ๎าง
12. งานการลาพักผํอนประจาปีและการลาอื่น ๆ ทุกประเภท
13. งานตรวจสอบการลงเวลา มาปฏิบัติราชการและสรุปผล
14. งานแจ๎งมติ กทจ.ร๎อยเอ็ด ให๎ฝุายตําง ๆ ทราบ
15.
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมายจากผู๎บังคับบัญชา
1.3. งานแผนและงบประมาณ มีหน๎าที่เกี่ยวกับ
1. งานจัดทาแผนหรือโครงการพัฒนาเทศบาล ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินตามแผนและโครงการตําง ๆ
2. งานจัดทาข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปี
3 . งานขออนุมัติดาเนินการตามข๎อบัญญัติ
4. งานเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติเทศบาล
5. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อ
ประกอบการกาหนดนโยบาย
6. งานวิชาการและประชาสัมพันธ์ตําง ๆ
7. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมายจากผู๎บังคับบัญชา

1.4. งานนิติการ มีหน๎าที่เกี่ยวกับ
1. งานจัดทารํางเทศบัญญัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ของเทศบาลตาบล
2. งานจัดทาทะเบียนคุม และดาเนินการรับ-ดาเนินการเรื่องร๎องเรียน-ร๎องทุกข์
3. งานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง
4. งานดาเนินการทางคดีแพํง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎าง
5. งานตรวจสอบความถูกต๎องการขออนุมัติดาเนินการตามข๎อบังคับตาบลกํอนการบังคับใช๎
6. งานรวบรวมข๎อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับตําง ๆ
ที่เกี่ยวข๎องกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
7. งานทะเบียนพาณิชย์
8
. งานเลือกตั้งและทะเบียนข๎อมูล
9.
งานกิจการสภา
10.งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมายจากผู๎บังคับบัญชา

1.5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน๎าที่เกี่ยวกับ
1. งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
2. งานปูองกันและระงับอัคคีภัย
3. งานวิเคราะห์และพิจารณา ทาความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง
ดาเนินการ ด๎านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย
อื่น เชํน อุทกภัย ฯลฯ
4. งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอานวยความสะดวกในการปูองกัน
บรรเทาและระงับสาธารณภัยตํางๆ
5. งานจัดทาแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. งานฝึกซ๎อมและดาเนินการตามแผน
7. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
8. งานการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
00
9. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมายจากผู๎บังคับบัญชา

1.6. งานสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาชุมชน มีหน๎าที่เกี่ยวกับ
1. งานจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐานและข๎อมูล จปฐ.
2. งานสํงเสริม พัฒนาอาชีพ และเพิ่มรายได๎
3. งานฝึกอบรมและพัฒนาชุมชนตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
เพิ่มรายได๎ตํอครอบครัว
4. งานสนับสนุนให๎มีการรวมกลุํมของประชาชนประเภทตําง
5. งานสํงเสริมและพัฒนากลุํมสตรี เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู๎สูงอายุ
6. งานแสวงหาผู๎นาท๎องถิ่นในการพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน
7. งานสํงเสริมประชาชนให๎มีความสนใจ ความเข๎าใจ และความคิดริเริ่มในท๎องถิ่นของตน
8. งานอานวยความสะดวก และประสานงานกับหนํวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อ
ชํวยเหลือประชาชน
9. งานติดตามผลงานและจัดทารายงานตําง ๆ
10. งานการสังคมสงเคราะห์ผู๎มีปัญหาสังคม เชํน เด็ก วัยรุํน คนชรา ผู๎ยากไร๎
ผู๎ด๎อยโอกาส โสเภณี ผู๎ต๎องขัง ผู๎ติดเชื้อฯ ผู๎ที่ได๎รับผลกระทบจากการติดเชื้อ คนพิการ ทุพพลภาพ

และประชาชนทั่วไปที่ไมํสามารถจะแก๎ปัญหาของตนเองและครอบครัว หรือผู๎ตกทุกข์ได๎ยาก ในกรณีตําง ๆ
อันจะมีผลกระทบกระเทือนตํอสังคมโดยสํวนรวม
11. งานพิจารณาปัญหาและการให๎สงเคราะห์ชํวยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์
12. งานสัมภาษณ์ ศึกษา สอบประวัติเกี่ยวกับผู๎รับการสงเคราะห์ เพื่อประกอบการ
พิจารณาให๎การสงเคราะห์ ชํวยเหลือโดยถูกต๎องเหมาะสม
13. งานออกเยี่ยมเยียน ติดตาม สืบเสาะข๎อเท็จจริง แนะนาให๎คาปรึกษาแกํผู๎รับการ
สงเคราะห์ เพื่อให๎สามารถที่จะชํวยตนเองและครอบครัวได๎
14 งานจัดทาสถิติ และรวบรวมข๎อมูลตําง ๆ เกี่ยวกับผู๎รับการสงเคราะห์
15. งานเศรษฐกิจชุมชน (กองทุนวันละบาท)
๑๖. งานติดตํอประสานงานกับหนํวยงานทางสังคมสงเคราะห์ งานสันทนาการอื่น ๆ
17. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมายจากผู๎บังคับบัญชา

1.7 งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ มีหน๎าที่เกี่ยวกับ
1. งานเกี่ยวกับการศึกษา ค๎นคว๎า ทดลองและวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร
2. งานกาหนดนโยบาย วางแผนงานและดาเนินงานทางวิชาการเกษตรตามแผนงาน
3. งานวัดและประเมินผลการดาเนินงาน การเกษตร กาหนดระบบและวิธีการด๎านนิเทศ
4. งานปรับปรุงบารุงพันธ์ ขยายพันธุ์ วิธีการผลิต การใช๎ปุ๋ยและการเก็บรักษาผลผลิตทาง
การเกษตร
5. งานควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์และทดสอบพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมีเพื่อ
ควบคุมและดาเนินการให๎เป็นไปตามกฎหมาย
6. งานจัดสอนและอบรมด๎านวิชาการเกษตร จัดประชุมดาเนินการเผยแพรํกิจการเกษตร
ให๎คาปรึกษา ข๎อเสนอแนะ และแนะแนววิชาการเกษตร
7. งานควบคุมและจัดทารายงานและประเมินผลงานเกี่ยวกับการสํงเสริมการเกษตรและ
เผยแพรํวิชาการใหมํๆ ทางด๎านการเกษตร
8. งานสํงเสริมปศุสัตว์
9. ให๎คาปรึกษา แนะนาตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องตํางๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน๎าที่
10. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมายจากผู๎บังคับบัญชา

1.8. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน๎าที่เกี่ยวกับ ดังนี้
1. งานกากับดูแลงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ประกอบ ด๎วยงานปูองกันและ
ควบคุมโรค งานสัตว์แพทย์ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม และงานสํงเสริมสุขภาพพยาบาล
วิชาชีพ โดยมีหน๎าที่และความรับผิดชอบดังนี้มีหน๎าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน
2. งานตรวจสอบให๎คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก๎ไข ติดตามประเมินผลและแก๎ไขปัญหา
ขัดข๎องในการปฏิบัติของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
3. งานควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตํางๆ เกี่ยวกับงานสาธารณสุข ได๎แกํ งาน
รักษาพยาบาล งานสํงเสริมสุขภาพ งานปูองกันและควบคุมโรค งานสุขาภิบาลฯ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
4. งานวางแผนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลงานสาธารณสุข และบริหารทรัพยากรด๎านตํางๆ
5. งานกาหนดนโยบาย พัฒนามาตรฐาน และกลวิธีการดาเนินงานสาธารณสุข
6. งานตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องตํางๆ เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
7. งานพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ นาความเห็นสรุปรายงาน เสนอแนะและดาเนินการ

ปฏิบัติงานที่ต๎องใช๎ความชานาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับงาน สาธารณสุข เข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการตํางๆ ตามที่
ได๎รับแตํงตั้ง ตลอดจนเข๎ารํวมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของเทศบาล และหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง
8.งานเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลกกกุง (สปสช.)
9.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมายจากผู๎บังคับบัญชา

2. กองคลัง มีหน๎าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจําย – การรับ การนาสํงเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คําจ๎าง คําตอบแทน เงิน
บาเหน็จบานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตํางๆ การจัดทา
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได๎และรายจํายตํางๆ การควบคุมการเบิกจําย งานทางบทดลอง
ประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องและได๎รับมอบหมาย โดยให๎
มีการแบํงสํวนราชการภายในเป็น 4 งาน ดังนี้
2.1 งานธุรการ มีหน๎าที่เกี่ยวกับ
1.1งานธุรการ-สารบรรณของเทศบาล
1.2 งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให๎บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดตํอและ
อานวยความสะดวกในด๎านตํางๆ
1.3. งานการจัดทาฎีกาการเบิกจํายเงินตํางๆของกองคลัง
1.4. งานจัดทาคาสั่งและประกาศของเทศบาล
1.5. งานเลขานุการและงานประชุม
1.6. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนํวยงานตํางๆ
1.7. งานจัดพิมพ์ฎีกาการเบิกจํายเงินในสํวนของกองคลัง
1.8. งานตรวจเช็คฎีกาที่เบิกจํายแล๎วกํอนเก็บเข๎าแฟูม
1.9. งานจัดทาเลขคุมคลังรับ
1.10. งานจัดทาทะเบียนจําย
1.5 งานติดตามฎีกาในแตํละกองเรื่องการสํงใช๎เงินยืมเงินบงประมาณ
1.6 งานตรวจสอบฎีกาทุกฉบับกํอนดาเนินการจัดเก็บเข๎าแฟูม

2.2 งานการเงินและบัญชี มีหน๎าที่เกี่ยวกับ
งานการเงิน มีหน๎าที่เกี่ยวกับ
1. งานการจัดทาคาสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการรับเงิน-สํงเงินคณะกรรมการรับเงิน
2. งานการรับเงินรายได๎พัฒนาและจัดเก็บรายได๎ตามใบนาสํงและใบสรุปใบนาสํง
3. งานการรับฏีกาเบิกเงินจากเงินตํางๆ ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิกและนาสํงให๎งานควบคุม
งบประมาณสรุปยอดในงบประมาณ
4. งานนาฎีกาที่งานบัญชีนายอดเงินมาตรวจหลักฐานตํางๆ (ตามเอกสารที่แนบ)
5. งานการนาสํงเงินภาษี ณ ที่จําย ประกันสังคม เงินกู๎สวัสดิการธนาคาร
6. งานสหกรณ์ออมทรัพย์ภายในกาหนดไมํเกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
7. งานการนาสํงเงินสมทบเงินกองทุน กบท. ภายในเดือนธันวาคม ของทุกเดือน
8. งานการโอนเงินเดือนพนักงานเข๎าธนาคาร
9. งานการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการจํายเงิน ได๎แกํ วันที่ ลายมือชื่อ ในใบเสร็จ
จํายเงิน ใบสาคัญรับเงินหรือหลักฐานการจํายเงิน ใบแจ๎งหนี้ ฎีกานอกงบประมาณพร๎อมทั้งรายละเอียด
ตํางๆ ให๎ครบถ๎วน

10. งานการจัดทาฎีกาเบิกเงินของกองคลัง ฎีกาตามงบประมาณ ฎีกานอกงบประมาณ
พร๎อมทั้งรายละเอียดตํางๆให๎ครบถ๎วน
11. งานการจัดทารายงาน การจัดเบิกลงรายละเอียดตํางๆ ให๎ครบถ๎วน จัดทาสาเนาคูํ
ฉบับและตัวจริงให๎เก็บไว๎กับฎีกาเบิกเงิน สาเนาแยกแฟูมไว๎ตํางหาก 1 ฉบับ ติดตามประสานงานให๎ผู๎มีสิทธิ์
รับเงินตามเช็คมารับเงินไปโดยเร็วต๎องไมํเกิน 15 วัน หลังจากผู๎มีอานาจลงนามในเช็คแล๎วหรือดาเนินการ
นาออกไปจํายให๎เสร็จสิ้นโดยเร็ว
12. งานการเบิกเงินคํารักษาพยาบาล คําเชําบ๎าน คําจ๎างเหมาบริการ คําเลําเรียนบุตร คํา
เดินทางไปราชการไมํควรเกิน 5 วันทาการหลังจากรับฎีกาจากสานักงาน/สํวนตํางๆ
13. งานดาเนินการเบิกตัดปี โครงการที่ดาเนินการไมํทันปีงบประมาณนั้น
14. งานอื่นๆที่ได๎รับมอบหมาย
งานบัญชี มีหน๎าที่เกี่ยวกับ
1 งานรับใบนาสํงจากกการเงินนามาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนรายรับ
2. งานตรวจสอบเงินการจัดสรรที่งานการเงินและลงบัญชีเงินสด (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน)
นาไปผํานรายการบัญชีทั่วไป (กรณีรับเงินโอนตํางๆ) แล๎วนามาลงทะเบียนเงินรายรับ
3. งานการจัดทาเงินคงเหลือประจาวัน ทุกวันที่มีการรับ-การจํายเงินและเสนอให๎
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู๎บริหารทราบทุกคน
4. งานรายการรับ-จํายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามระเบียบภายในกาหนด
จนกวําเสร็จสิ้นโครงการ
5. งานการจัดทะเบียนคุมตํางๆ
6. งานทะเบียนเงินรายรับ ตรวจสอบเงินสดรับและใบฝากธนาคารให๎ถูกต๎องตรงกัน
7. งานทะเบียนคุมรายจํายงบประมาณ ตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจํายและStatement ของ
ธนาคารรวมทั้งสมุดจํายเช็คให๎ตรงกัน
8
. งานทะเบียนคุมเงินสะสมจัดทามาตรวจสอบกับเงินสดจํายและบัญชีแยกประเภทให๎
ถูกต๎องตรงกัน
9
. งานจัดทาทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภทในเงินจํายโอนเงินภาษีหัก ณ ที่
จํายลงรับและจํายให๎เป็นปัจจุบัน
10. งานจัดทาใบผํานรายการบัญชีทั่วไปทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไมํได๎รับเงินเป็นเงินสด เป็น
เงินโอนตํางๆ เชํน ดอกเบี้ยธนาคาร ธนาคารให๎รับโอนจากกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ทาใบผําน
รายการบัญชีมาตรฐาน 1,2,3 ทุกสิ้นเดือนและที่มีการปิดบัญชี
11.งานจัดทารายงานตํางๆ
12. งานจัดทารายงานประจาเดือน ได๎แกํ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต๎องตรงกับ
รายงานสถานะทางการเงินประจาวัน รายงานใบรับฝาก รายงานกระแสเงินสด งบรับ-จํายเงินสด กระดาษ
ทาการกระทบยอด รายจํายตามงบประมาณ (รายจําย-รายรับ) รายจํายเงินสะสม งบประมาณคงเหลือ
กระดาษทาการรายจําย งบประมาณรายรับจริง งบทดลอง และรายงานการจํายและเงินสดประจาเดือน งบ
ทดลองประจาเดือน
13. งานจัดทารายงานแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได๎แกํ ปิดบัญชีจัดทา
งบแสดงผลการดาเนินงานใช๎จํายจากรายรับ งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม งบหนี้สิน งบทดลองกํอนและหลัง
ปิดบัญชี
14. งานจัดทารายงานที่ต๎องสํงตามกาหนดเวลา
15
. งานรายงานการใช๎จํายเงินเศรษฐกิจชุมชนรายในเดือนตุลาคมของทุกปี
16
. งานรายงานเงินสะสมทุก 6 เดือน (งวด ตุลาคม-มีนาคม )

17
. งานปรับดอกเบี้ยธนาคาร (เงินฝากธนาคารทุกประเภท ฯลฯ) ทุกสิ้นเดือนโดยจาทาใบ
ผํานรายการบัญชีทั่วไป
18. งานรายงานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

มีหน๎าที่เกี่ยวกับ
1. จัดเก็บรายได๎ที่เทศบาลตาบลกกกุงจัดเก็บเองและเบิกโอนทุกประเภท รับเงินรายได๎ออก
ใบเสร็จรับเงิน พร๎อมทั้งนาใบสรุป โดยประสานงานกับการเงินรับโอนเงินจังหวัดและกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่นนามารวมในใบนาสํงเงินกํอนสํงให๎การเงิน กรณีรับเงินสดหรือเช็คตํางจังหวัดกํอนนาฝากธนาคาร
ต๎องสํงหลักฐานให๎งานบัญชีเพื่อจะได๎ตรวจสอบให๎ตรงกัน
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรวมทั้งรายละเอียดตํางๆ ของผู๎มาชาระภาษีทุกประเภทกับ
ทะเบียนลูกหนี้ให๎ถูกต๎องครบถ๎วนและทาให๎เป็นปัจจุบัน มีการจาหนํายลูกหนี้ ลงเลํมที่... เลขที่
ใบเสร็จรับเงินและวันที่รับชาระเงินในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน
3. ประเมินจัดเก็บรายได๎ การแตํงตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุม จัดทา
รายงานการประชุม จัดทารายละเอียดแบํงโชน บล็อก ล็อคตามแผนที่เพื่อกาหนดอัตราการเก็บภาษีทุกปี
4. จาหนํายลูกหนี้ค๎างชาระออกจากบัญชีเรํงการจัดเก็บรายได๎มีการติดตามผล
5. จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้ คําภาษี ได๎แกํ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท๎องที่ ภาษี
ปูาย ฯลฯ
6. งานเรํงจัดเก็บและตรวจสอบผลประจาเดือน
7. การรับเงินจัดสรรท๎องถิ่นจังหวัด/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอื่นๆ อกใบเสร็จรับเงินและ
ใบนาสํง
8. ตรวจสอบเงินโอนจากกรมสํงเสริม เงินอุดหนุน ภาษีมูลคําเพิ่ม และเงินอื่นๆ
9. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย

2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน๎าที่เกี่ยวกับ
1. งานตรวจสอบพัสดุประจาปี
2. งานจัดทาแผนการจัดหาพัสดุประจาปี และแผนการจัดการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ๎างตาม
แผน ผด.1 ผด.2 ผด.3 ผด.5 และรายงานตามแผนผด.6 ในฐานะหนํวยงานพัสดุกลาง
3. งานดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ๎างตามแผนฯและขั้นตอนตามระเบียบพัสดุ เพื่อให๎การจัดจ๎าง
เป็นไปตามแผนและเมื่อจัดจ๎างไมํเป็นไปตามแผนต๎องดาเนินการปรับแผนและแจ๎งให๎สํวนตํางๆ ได๎รับทราบ
4. งานจัดบัญชีจํายพัสดุ ทะเบียนคุมพัสดุ ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุต๎องติดตาม
เมื่อครบกาหนดคืน
5. งานแตํงตั้งคณะกรรมการจาหนํายพัสดุ กรณีมีพัสดุที่ไมํใช๎หรือเลิกใช๎ เสื่อมสภาพหรือ
สูญหายไมํสามารถใช๎การได๎และจาหนํายออกบัญชีหรือทะเบียน
6. งานทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ตรวจสอบกับเงินสดรับและสาเนาใบเสร็จรับเงินให๎
ถูกต๎อง
7. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย

3. กองช่าง

มีหน๎าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข๎อมูลด๎าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกํอสร๎าง
การควบคุม อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานกํอสร๎างและซํอมบารุง การควบคุมการ
กํอสร๎าง และซํอมบารุง งานแผนด๎านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจํายวัสดุอุปกรณ์ อะไหลํ น้ามันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับ
มอบหมาย โดยให๎มีการแบํงสํวนราชการภายใน เป็น 3 งาน ดังนี้

3.1 งานธุรการ (ประสานสาธารณูปโภค)
1.งานธุรการ-สารบรรณของเทศบาล
2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให๎บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดตํอและอานวย
ความสะดวกในด๎านตํางๆ
3. งานการจัดทาฎีกาการเบิกจํายเงินตํางๆของกองชําง
4. งานจัดทาคาสั่งและประกาศของเทศบาล
5. งานเลขานุการและงานประชุม
6. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนํวยงานตํางๆ
7. งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของทางราชการ
8. งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
9. งานสารวจออกแบบ ติดตั้งไฟฟูา
10. งาน ซํอมแซมจุดที่ไฟฟูาใช๎งานไมํได๎ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลกกกุง
11. งานประปา
12. งานปฏิบัติหน๎าที่อื่นที่เกี่ยวข๎อง หรือที่ได๎รับมอบหมาย

3.2 งานก่อสร้าง มีหน๎าที่เกี่ยวกับ
1. งานงบประมาณราคางานซํอมบารุงรักษา
2. งานกํอสร๎างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท๎า ฯลฯ
3. งานวางโครงการการและควบคุมการกํอสร๎าง
4. งานซํอมบารุงอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท๎า
5. งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
6. งานออกแบบและบริการข๎อมูล
7. งานบารุงแก๎ไขและปูองกันสิ่งแวดล๎อม
8. งานให๎คาปรึกษาและแนะนาหรือตรวจสอ เกี่ยวกับงานกํอสร๎าง
9. งานข๎อมูลกํอสร๎าง
3.3. งานสารวจออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน๎าที่เกี่ยวกับ
1. งานออกแบบคานวณด๎านวิศวกรรม
2. งานวางโครงการและการกํอสร๎างทางด๎าน วิศวกรรม
3. งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร๎างอาคารด๎านวิศวกรรม
4. งานให๎คาปรึกษาแนะนาและบริการเกี่ยวกับงานทางด๎านวิศวกรรม
5. งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด๎านวิศวกรรม
6. งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร๎างอาคารด๎านวิศวกรรม
7. งานสารวจหาข๎อมูลรายละเอียดเพื่อคานวณออกแบบกาหนดรายละเอียดทางด๎านวิศวกรรม
8. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางด๎านวิศวกรรม

9. งานประมาณราคาคํากํอสร๎างด๎านวิศวกรรม
10. งานควบคุมการกํอสร๎างในสาขาวิศวกรรม

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน๎าที่เกี่ยวกับปฏิบัติเกี่ยวกับก ารบริหารจัด
การศึกษา การพัฒนางานวิชาการและระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล
การบริหารการเงินและงบประมาณ การประสานงาน การกากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจน
การพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน การสํงเสริมทานุบารุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมถึงเป็นผู๎ปกครองบังคับบัญชาในฐานะหัวหน๎าสํวนราชการหรือผู๎ชํวยหัวหน๎าสํวนราชการ
การทางการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในตาแหนํงหัวหน๎ากอง หัวหน๎าฝุาย ผู๎อานวยการกอง
การศึกษา
4.1. งานบริหารการศึกษา มีหน๎าที่เกี่ยวกับ
1. รับผิดชอบงานทางการศึกษาท๎องถิ่น
2. งานทางการบริหารการศึกษา เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัย และพัฒนาหลักสูตรแบบเรียนทุก
ระดับ ที่อยูํในความควบคุมของทางราชการ
3. ปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา การแนะแนว การศึกษา การบริหารและสํงเสริม
การศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยีทางการศึกษา
4. การจัดเก็บและวิเคราะห์ข๎อมูลสถิติทางการศึกษา
5. งานด๎านพัสดุการศึกษา
5. งานจัดทาฎีกาเบิกจํายเงินเดือนของสํวนการศึกษา
6. งานบริหารงานบุคคลของกองการศึกษา
7. งานการจัดการสํงเสริมการศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยีทางการศึกษา
8. งานอุดหนุนหนํวยงานอื่นด๎านการศึกษา
4.2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน๎าที่เกี่ยวกับ
๑
. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย กีฬาเพื่อการ
แขํงขันและกีฬาเพื่ออาชีพ
๒. ประสานงานกับเทศบาลและหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎องเกี่ยวกับการพัฒนาและแก๎ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนนอกระบบและเด็กเรํรอน
๓
. สารวจข๎อมูล สถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ ติดตามประเมินผล
กิจกรรมเยาวชน
๔
. บริหารงานศูนย์เยาวชน และบารุงรักษาสนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา
๕
. สํงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศึกษาค๎นคว๎าทางวิชาการ วิเคราะห์ วิจัย
พัฒนาประเมินผล ปูองกันและแก๎ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให๎มีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์
อยํางมีมาตรฐาน
๖
. ประสานนโยบายและจัดทายุทธศาสตร์ของเทศบาล และรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อ
คุ๎มครอง พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ปูองกันแก๎ไข ปัญหาและสํงเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
อยํางยั่งยืน
๗
. สํงเสริมทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น
๘
. รณรงค์ปลูกฝังแนวคิดในการสํงเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแกํเด็ก
และเยาวชน
๙
. สํงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตสาหรับนักเรียน นักศึกษา

4.3.งานกิจการโรงเรียน มีหน๎าที่เกี่ยวกับ
1. งานศูนย์ข๎อมูลพัฒนาการเด็ก
2. งานวิชาการและสํงเสริมพัฒนาการเด็ก
3. งานกิจกรรมพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
4. งานติดตามและประเมินผล
5. งานอื่นที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับมอบหมาย

5 .หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน๎าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี เอกสารการ
เบิกจําย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการ
เก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทาประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข๎องและที่
ได๎รับมอบหมาย มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนํวยงานตํางๆ ในด๎านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ
2.งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน
3.งานตรวจสอบการทาสัญญา การจัดซื้อพัสดุ
4.งานตรวจสอบการเบิกจําย การลงบัญชี
5.งานตรวจสอบการจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ
6.งานตรวจสอบ การใช๎ และเก็บรักษายานพาหนะให๎ประหยัด และถูกต๎องตามระเบียบของ
ทางราชการ และปฏิบัติหน๎าที่อื่นๆที่เกี่ยวข๎อง
จึงประกาศมาให๎ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที.่ .....1......เดือน...ตุลาคม....พ.ศ.2563

(นายปรีดา ไชยเสนา)
นายกเทศมนตรีตาบลกกกุง

คาสั่งเทศบาลตาบลกกกุง
ที่ 453/2563
เรื่อง การจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
…...................................................
อาศัยอานาจความตาม ความใน มาตรา 252 ข๎อ257 และข๎อ258 แหํงประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร๎อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร๎อยเอ็ด ในการประชุมครั้งที่
.....10..../..2563......เมื่อวันที่....25...เดือน...กันยายน.....พ.ศ.2563 ได๎มีติเห็นชอบการจัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี (2564-2566) ของเทศบาลตาบลกกกุง นั้น
ในการนี้ เทศบาลตาบลกกกุง จึงมีคาสั่งจัดคนลงสูํตาแหนํงตามโครงสร๎างใหมํในแผน
อัตรากาลัง 3 ปี (2564-2566) พร๎อมแสดงบัญชีการจัดคนลงสู๎ตาแหนํงตามเอกสารแนบท๎ายคาสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ ....1......เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.2563 เป็นต๎นไป
สั่ง ณ วันที่......1......เดือน .....ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕63

(นายปรีดา ไชยเสนา)
นายกเทศมนตรีตาบลกกกุง

