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คํานํา
การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาลตําบลแมกา มีวัตถุประสงคเพื่อใหเทศบาลตําบล
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สามารถดําเนินการตามภารกิจของเทศบาลตําบลแมกาไดสําเร็จ ลุลวง ตามวัตถุประสงคและเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ทําใหเทศบาลตําบลแมกา สามารถคาดคะเนไดวาในอนาคต
ชวงระยะเวลา 3 ปขางหนา จะมีการใชอัตรากําลังพนักงานเทศบาล และลูกจางตําแหนงใด จํานวนเทาใด จึง
จะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาลตําบลแมกา อีกทั้งเปนการกําหนดทิศทางและเปาหมายใน
การพัฒนาพนักงานเทศบาล และลูกจาง และสามารถใชเปนเครื่องมือในการควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลไมใหเกินกวารอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป ไดอีกดวย
ที่ผานมาเทศบาลตําบลแมกา ไดมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2549 – 2551 ซึ่งบัดนี้ครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนอัตรากําลัง 3 ป ดังกลาวแลว เทศบาลตําบลแมกา
จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 – 2554 ขึ้น
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ภาคผนวก
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
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1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) กําหนด
ตําแหนงพนักงานเทศบาล วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด
ให
คํานึงถึงภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ
ตลอดจนกระทั่งภาระคาใชจายของเทศบาล ที่จะตองจายในดานบุคคล โดยใหเทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลัง
ของเทศบาล เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ไดเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) ตอไป ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)
กําหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนดตําแหนง
พนักงานเทศบาล โดยกําหนดแนวทางใหเทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล เพื่อเปนกรอบในการ
กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานเทศบาล โดยใหเสนอใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.)
พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะห
อํานาจหนาที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน
จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลแมกา จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2552 – 2554 ขึ้น

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเทศบาลตําบลแมกา มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่เหมาะสมไมซ้ําซอน
2.2 เพื่อใหเทศบาลตําบลแมกา มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง โครงสรางให
เหมาะสมกับอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน)
และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2.3 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการกําหนดตําแหนง
และการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นวาถูกตองเหมาะสมหรือไม
2.4 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตําบลแมกา
2.5 เพื่อใหเทศบาลตําบลแมกา สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแตงตั้งพนักงาน
เทศบาล เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจ
หนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี

-22.6 เพื่อใหเทศบาลตําบลแมกา สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลให
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลแมกา
เห็นสมควรใหจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
3.1 วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลแมกา ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายผูบริหาร และสภาพปญหาของเทศบาลตําบลแมกา
3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบใหสามารถแกปญหาของเทศบาลตําบลแมกา ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ
กลุมงานตาง ๆ
3.4 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอย
ละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป
3.5 ใหพนักงานเทศบาลทุกคน ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ อยางนอยปละ 1 ครั้ง

4. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน
สภาพปญหาและความตองการของประชาชนในเขตพื้นทีข่ องเทศบาลตําบลแมกา โดยแบงออกเปนดานตาง ๆ
ดังนี้
4.1 สภาพปญหาของพื้นที่
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
1) ปญหาดานการคมนาคม
2) ปญหาดานไฟฟาสาธารณะ
3) ปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค
2. ดานเศรษฐกิจ
1) ปญหาดานการวางงาน
2) ปญหาผลผลิตทางดานการเกษตรตกต่ํา
3) ปญหาหนี้สินของเกษตรกร
4) คาครองชีพสูง

-33. ดานสังคม
1) ปญหาดานยาเสพติด
2) ปญหาดานผูดอยโอกาส
3) ปญหาดานผูสูงอายุ
4) ปญหาดานผูติดเชื้อเอดส
5) การอพยพยายถิ่น
4. ดานการเมืองการบริหาร
1) ปญหาการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
2) ปญหาการขาดความรูเขาใจดานกฎหมายทองถิ่น
3) ปญหาการขาดความรูดานหลักการบริหาร
4) ปญหาการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบัญญัติของทองถิ่น
5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) ปญหาดานการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร
2) ปญหาภัยแลง
3) ปญหาไฟปา
4) ขยะ
5) น้ําเสีย
6) การบุกรุกที่ปาไม / ที่สาธารณะ
7) ปญหาฝุนละออง
8) ถนน ซอย คับแคบ
9) ตลิ่งพังทลาย / การกัดเซาะตลิ่ง
10) การกอสรางอาคารรุกล้ํา คู คลอง แมน้ํา
11) ปญหาการขุดดิน / ถมดิน
4.2 ความตองการของประชาชนในพื้นที่
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
1) ตองการใหปรับปรุงพัฒนาและบํารุงรักษาถนน ถนนภายในหมูบานใหอยูในสภาพที่ใช
งานไดสะดวก และขยายความกวางของถนน
2) ตองการใหมีไฟฟาและแสงสวางอยางทั่วถึงครอบคลุมทุกหมูบาน
3) ตองการใหมีการปรับปรุง พัฒนาถนนเขาสูพื้นที่การเกษตรเพื่อลดตนทุนในการขนถาย
สินคาจากแหลงผลิต สูบานและจําหนายผลผลิตทางการเกษตร
4) ตองการใหมีระบบประปาใชอยางเพียงพอและทั่วถึงทุกหมูบาน
5) ตองการใหจัดหาแหลงน้ํา ลําหวย การเกษตรและเลี้ยงสัตว

-42. ดานเศรษฐกิจ
1) ตองการใหสงเสริมการประกอบอาชีพ สงเสริมการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและยกระดับรายได
2) ตองการเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาชีพตาง ๆ
3) ตองการใหมีการสงเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. ดานสังคม
1) ตองการใหผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพครบทุกคน
2) ตองการใหผูดอยโอกาสมีผูดูแล
3) ตองการใหมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการแกผูสูงอายุในชุมชนและประชาชนที่มีความเดือนรอน
4) ตองการใหมีการรณรงคใหคนในครอบครัวและชุมชนเห็นคุณคาของผูสูงอายุ
4. ดานการเมืองการบริหาร
1) ตองการใหมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยถือเสียงขางมากเปนหลัก
2) ตองการใหมีการสงเสริมความรูหลักการบริหารใหแกผูบริหารและสมาชิกทองถิ่น
3) ตองการใหมีการสงเสริมการมีสวนรวมในการแสดงความคิดการพัฒนาเทศบาลตําบล
5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) ตองการใหมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการฟนฟูอนุรักษปาไมตนน้ําที่กักเก็บน้ํา
2) ตองการใหมีการแจกจายน้ําอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
3) ตองการใหมีการสงเสริมการปลูกตนไม เพื่อใหมีปาทดแทนปาที่เสื่อมโทรม
4) ตองการใหมีการจัดเก็บขยะในชุมชนและมีระบบคัดแยกขยะตามแบบมาตรฐาน
5) ตองการใหมีการบําบัดน้ําเสียจากชุมชนกอนปลอยลงแมน้ําลําคลองตามแบบมาตรฐาน
6) ตองการใหมีการกันแนวเขตปาไมและที่สาธารณะประโยชนใหชัดเจน
7) ตองการใหมีการจัดการปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง และกอสรางฝายแมว (Chek Dam) ชะลอน้ําหลาก

5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลแมกา
การพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลแมกานั้น เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการรวมคิด
รวมแกไขปญหา รวมสรางรวมจัดทํา สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลแมกา
ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน การพัฒนาเทศบาลตําบลแมกาจะสมบูรณได จําเปนตองอาศัย
ความรวมมือของชุมชนในพื้นที่ใหเกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางการแกไข
ปญหากันอยางจริงจัง เทศบาลตําบลแมกายังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของ
ประชากร นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชน
ใหพรอมที่จะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพ
นั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทองถิ่นและยังใหจัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม

-5การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
(แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล ใชเทคนิค Swot เขามาชวย ทั้งนี้
เพื่อใหทราบวาเทศบาลตําบลแมกามีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับ
ความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการ
ตามภารกิจตามหลัก Swot เทศบาลตําบลแมกา กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเทศบาล
และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถกําหนด
แบงภารกิจไดเปน 7 ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
(แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
5.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การจัดใหมีและการบํารุงทางน้ําและทางบก
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก การขุดลอกแหลงน้ํา ลําหวย, การซอมแซมเสนทางสัญจร ฯลฯ
(2) การจัดใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก งานวางทอระบายน้ํา, กอสรางสะพาน, ทอลอดเหลี่ยม ฯลฯ
(3) การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก การจัดหาที่กักเก็บน้ําแจกจายในครัวเรือน การกอสรางระบบประปาใหครบ
ทุกหมูบาน
(4) การจัดใหมีตลาด
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก การจัดใหมีตลาดในพื้นที่
(5) การจัดใหมีและการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก การติดตั้งไฟฟาสาธารณะในหมูบาน
5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การจัดใหมีการรักษาพยาบาล การปองกันและการควบคุมโรคติดตอ
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก การกําจัดลูกน้ํายุงลาย ฉีดวัคซีนปองโรคพิษสุขบา
1. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหประชาชนไดรับการบริการที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
อยางทั่วถึง โดยเทศบาลตําบลแมกาจะไดจัดตั้งศูนยบริการสาธารณสุขขึ้น
2.จัดฝกอบรมใหความรูแกราษฎรในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ ยาเสพติด อื่นๆ
(2) การปองกัน การบําบัดโรคการจัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1.รณรงคตอตานยาเสพติด
2. สนับสนุนคุมครองผูบริโภค

-63. จัดฝกอบรมใหความรูเรื่องสมุนไพร
4. เสริมสรางสุขภาพของประชาชนให ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายใหมีความรูและทักษะในการ
เสริมสรางสุขภาพของตนเอง
5. พัฒนาเครือขายประชาชนและชุมชนใหมีความเขมแข็ง ที่สามารถดูแลและเสริมสรางสุขภาพไดดวย
ตัวเอง รวมทั้งสงเสริมใหมีอาสาสมัครเฝาระวังสุขภาพและสิ่งแวดลอมในชุมชน
6. สงเสริมใหมีการปฏิบัติและใชมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกํากับดูแลและคุมครองสุขภาพ
ชุมชนและสิ่งแวดลอม
7.รวมมือกับอนามัยในดานสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคใหความรูแกประชาชนในการดูแลและ
ปองกันตัวเองใหหางไกลจากโรคภัย
8.โครงการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
9.โครงการฝกอาชีพหลังการบําบัด
10. ออกขอบัญญัตทิ ี่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
(3) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. สํารวจรายชื่อผูสูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปขึ้นไป ผูพิการ ผูติดเชื้อเอดสและผูดอยโอกาสในเขตตําบล
แมกา เพื่อจัดทําทะเบียนประวัติ
2. ใหความชวยเหลือโดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อเอดส
และผูดอยโอกาส
3. จัดตั้งศูนยพัฒนาและสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ ผูดอยโอกาสประจําตําบล และสนับสนุน
งานของศูน ยสงเคราะหร าษฎรประจําหมูบาน เพื่อเปน ศูนยก ลางในการใหบริการและชวยเหลือประชาชน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสนับสนุนเบี้ยยังชีพ วัสดุ อุปกรณ ที่จําเปนแกผูสูงอายุ ผูติดเชื้อ ผูดอยโอกาสทางสังคม
4. สนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุม หรือสมาคม เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ
5. โครงการชวยเหลือเด็กและผูไดรับผลกระทบจากโรคเอดส
(4) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. จัดใหมีพนักงานทําความสะอาดถนนและที่สาธารณะ
2. ตัดหญา และรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
3. ปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางถนน หรือที่สาธารณะ
(5) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. จัดใหมีโรงฆาสัตวรวมและตลาดจําหนาย
2. ออกขอบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
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ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. จัดสรางเตาเผาไรมลพิษตอสิ่งแวดลอม
(7) การจัดใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1.จัดใหมีสวนสาธารณะและสถานที่พักผอนในพื้นที่
(8) การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. สงเสริม และสนับสนุนประชาชนในการฝกอาชีพโดยประสานแผนการฝกอาชีพกับศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัดพะเยาซึ่งตั้งอยูในเขตพื้นที่ตําบลแมกา
2. สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา
3. สนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพ สหกรณ ธนาคารชุมชน ตามความตองการของประชาชนและความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
4. จัดทําเว็บไซตเพื่อการศึกษา ประชาสัมพันธใหกับกลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ เพื่อเพิ่มชองทางการ
จําหนายสินคาใหกวางขึ้นสงเสริมกลุมอาชีพและสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม
5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่
เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
(2) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. จัดตั้งศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใชชุมชนรวมกับอาสาสมัครปองกันภัยฝาย พลเรือน
เปนฐาน
2. แตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนย ประสานงาน เตรียมพรอมใหความชวยเหลือผูประภัยตลอด
24 ชั่วโมง
3. จัดตั้งทีมกูภัยประจําตําบลตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย
4. จัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ที่จําเปนเพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยให เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. จัดใหมีการซักซอมตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้น
เปนประจําทุกป เชน การซักซอมการชวยเหลือผูประสบ อุทกภัย อัคคีภัย และอุบัติเหตุ เปนตน
(3) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสินในเขตพื้นทีเ่ ทศบาลตําบลแมกา ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก

-81. จัดตั้งหนวยบริการประชาชนในพื้นที่ จํานวน 1 แหงโดยการสรางระบบภาคีเครือขายชุมชน เชน
เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่งานปองกัน และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เครือขาย พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ครุภัณฑเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ
พรอมในการปฏิบัติงานไดทันทวงที
2. จัดทําแผนหลักในการปองกันและแผนสํารองเพื่อรองรับสถานการณที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลา โดยมี
เปาหมายหลักเพื่อสรางความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตตําบลแมกา
5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมกา และประสานการจัดทําแผนพัฒนา
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
(2) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1.จัดตั้งตลาดกลางประจําตําบล เพื่อเปนศูนยกลางในการจําหนายสินคาของประชาชน เพิ่มอํานาจ
การตอรอง และสรางมูลคาของสินคา
(3) การสงเสริมการทองเที่ยว ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1.สํารวจแหลงทองเที่ยวภายในตําบลและรวมกับตําบลอื่นเพื่อกําหนดเสนทางการทองเที่ยว
2.พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของตําบลไดแก เตาเผาเวียงบัว อางเก็บน้ําแมต๋ํา
(4) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุนและการทํากิจกรรมไมวาจะดําเนินการเองหรือ
รวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. สงเสริมสนับสนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน
2. จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพและรายไดของประชาชน เพื่อเพิ่มโอกาสและชองทางการเขาถึงแหลง
เงินทุน
3. จัดตั้งศูนยสืบคนขอมูลทางดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การปศุสัตว เพื่อเพิ่มชองทางการศึกษา
และคนหาขอมูลที่เปนประโยชนตอประชาชน โดยติดตั้งอินเตอรเน็ตในระดับชุมชนหมูบาน
4. จัดทําเว็บไซตเพื่อการศึกษา ประชาสัมพันธใหกับกลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ เพื่อเพิ่มชองทางการ
จําหนายสินคาใหกวางขึ้น
5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมและการเรียนรูทางดานการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ปรับปรุงภูมิทัศนในที่สาธารณะ
2. สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรดิน และน้ํา
3. สนับสนุนการปลูกปาชุมชน

-9(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. สนับสนุนใหชุมชนดําเนินการติดตั้งบอดักไขมัน เพื่อลดปญหาน้ําในลําคลองเนาเสีย
2. ศึกษาวิเคราะหการจัดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียรวม
3. จัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียรวมบริเวณชุมชนหนามหาวิทยาลัยนเรศวร
(3) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู รวม ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. เก็บขยะและกําจัดขยะมูลฝอยภายในตําบล
2.สงเสริมใหมีการคัดแยกขยะมูลฝอย สนับสนุนใหมีการทําปุยหมักจากเศษขยะในทุกชุมชน
3. ปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยใชการฝงกลบ และเผาทําลายใหเปนไปตามหลักวิชาการ
ใหความเหมาะสมกับพื้นที่ และรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น
(4) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1) ตองการใหมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการฟนฟูอนุรักษปาไมตนน้ําที่เก็บน้ํา
2) ตองการใหมีการแจกจายน้ําอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
3) ตองการใหมีการสงเสริมการปลูกตนไมเพื่อใหมีปาทดแทนปาที่เสื่อมโทรม
5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวของ ดังนี้
(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1.จัดงานประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ประเพณีแหเทียนพรรษา
2. คนหาปราชญชาวบานหรือภูมิปญญาทองถิ่น
3. จัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน
4. พัฒนาเครือขายทางภูมิปญญาทองถิ่น
(2) การสงเสริมการกีฬา /การทองเที่ยว ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
2. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนออกกําลังกาย
3. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน
(3) การศึกษาและการทํานุบํารุงศาสนา และการสงเสริมวัฒนธรรม
ภารกิจที่จะตองดําเนินการ ไดแก
1. จัดตั้งสภาวัฒนธรรมทองถิ่น
2. สนับสนุนใหเยาวชนบวชภาคฤดูรอน
3. จัดทําโครงการเขาคายปฏิบัตธิ รรมของเยาวชน
5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเทศบาล
มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ.2540

-10(2) สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานประเภทตาง ๆ ของเทศบาลตําบล
(3) สนับสนุนใหมีการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
หรือหนวยงานอื่น
(4) สงเสริมพัฒนาความรู ความสามารถใหแกพนักงานเทศบาลตําบลแมกา
(5) สงเสริมใหทุกสวนราชการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางพนักงานเทศบาล
กับผูบริหาร
(6) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลตําบลจะดําเนินการ
ภารกิจหลัก
1. ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ไดแก งานกอสรางถนน งานทางระบายน้ํา งานไฟฟา
2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ไดแก งานสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวย
เอดส งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ไดแก งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบรอย
4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก งานกําจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล งานรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ไดแก งานสงเสริมและสนับสนุนใหราษฎรมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาในรูปแบบของประชาคม
6. ดานการสงเสริมการศึกษา ไดแก งานสงเสริมและสนับสนุนงานดานการศึกษา
7. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแก งานปองกันและรักษาความปลอดภัยและ
ทรัพยสินในเขตพื้นที่ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางธรรมชาติ
ภารกิจรอง
1.การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี ไดแก งานสงเสริมประเพณีของทองถิ่น การรักษา
วัฒนธรรมทองถิ่น เชน ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ฯลฯ
2.การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ ไดแก งานสนับสนุนงบประมาณใหกับกลุม
อาชีพตาง ๆ ในชุมชน เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมพอบานแมบาน กลุมวัฒนธรรม ฯลฯ
3.การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร ไดแก
งานสงเสริมและสนับสนุนการใชปุยชีวภาพแทนสารเคมีสงเสริมกลุมเกษตรอินทรียในพื้นที่ งานการจักสาน
งาน เครื่องปนดินเผา งานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

-117. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
เนื่องจากในปจจุบันเทศบาลตําบลแมกา ไดกําหนดกรอบโครงสรางการแบงสวนราชการออกราชการ
ออกเปน 3 สวนราชการ ไดแก สํานักงานปลัดเทศบาลตําบล ฝายการคลัง ฝายชาง และกําหนดกรอบ
อัตรากําลังจํานวนทัง้ สิ้น 33 อัตรา แตเนื่องจากเทศบาลตําบล มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม
และมีความตองการใชบุคลากรที่มีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น จึงตอง
มีการกําหนดโครงสรางและกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจอํานาจหนาที่ เพื่อจะใหสามารถ
แกไขปญหาของเทศบาลตําบลไดอยางประสิทธิภ าพ การดําเนิน กิจกรรมและภารกิจ ไมไดลดลงมีแตจ ะ
เพิ่มขึ้น อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง ทบวง กรมตางๆ มีผลใหเทศบาลตําบลแมกา ตองนําไป
ปฏิบัติต ามนั้น มีอยูอยางตอเนื่อง อีก ทั้งบุค ลากรที่มีอยูใ นปจ จุบันของเทศบาลตําบลแมกา ไมอาจแปร
นโยบายเหลานั้นไปสูการดําเนินการไดอยางประสิทธิภาพ ไดดวยเหตุเพราะขอจํากัดในหลายๆ ดาน ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากพนักงานเทศบาลตําบล ที่มีอยูไมไดรับการศึกษาอบรมในภารกิจหนาที่นั้นโดยตรงหรือมีภารกิจ
หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานประจําและภารกิจอื่นๆ ดวยเหตุตางๆ เหลานี้ จึงมีความจําเปนที่ตองการบุคลากร
ที่มีความรูความสามารถ ในแตละดานโดยตรง นอกเหนือไปจากตําแหนงที่มีอยู เพื่อแกไขปญหาเหลานั้น
ดังนั้น จึงตองมีกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาที่
เพื่อใหสามารถแกไขปญหาและรองรับภารกิจถายโอนขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
จากการวิเคราะหภารกิจและปริมาณงาน รวมทั้งสภาพปญหาของเทศบาลตําแมกาเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในดานตางๆ เรียบรอยแลว ทําใหเทศบาลตําบลแมกา นําผลการวิเคราะหมาจัดทํากรอบโครงสรางสวน
ราชการ โดยเปรียบเทียบใหเห็นวากรอบโครงสรางสวนราชการเดิมทั้งหมดมีภารกิจงานประกอบดวย
อะไรบาง และกรอบโครงสรางสวนราชการที่จะกําหนดขึ้นใหมมีภารกิจงานอะไรบาง
8.1 เทศบาลตําบล จะกําหนดภารกิจดานสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น จึงกําหนดงานเกี่ยวกับการสงเสริม
การทองเที่ยว ในสํานักงานปลัด ดานบริหารงานทั่วไป เพิ่มงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุในฝายการคลัง
เพิ่มงานประสานสาธารณูปโภค ในฝายโยธา เพิ่มขึ้นในกรอบโครงสรางอัตรากําลัง เปนตน
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
1. สํานักปลัดเทศบาล
1.1.ดานบริหารงานบุคคล
- งานการเจาหนาที่
- งานสิทธิสวัสดิการพนักงานและ
พนักงานจาง
- งานจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานและ
พนักงานจาง

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
หมายเหตุ
1. สํานักปลัดเทศบาล
1.1.ดานบริหารงานบุคคล
- งานการเจาหนาที่
- งานสิทธิสวัสดิการพนักงานและพนักงานจาง
- งานจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานและพนักงานจาง
- งานจัดทําพัฒนาบุคลากร

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
1.2.ดานบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- จัดทําคําสั่ง/ประกาศ
- งานประชาสัมพันธ
- งานกิจการสภาเทศบาล

1.3 ดานนโยบายและแผน
- การจัดทําแผนยุทธศาสตร
- การจัดทําแผนพัฒนา 3 ป
- งานวิชาการ
1.4 ดานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
-งานเกี่ยวกับการตราขอบัญญัติ
- งานขอบัญญัติและระเบียบ
-งานเกี่ยวกับขอพิพาท/ขอรองเรียน
1.5 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต/พัฒนาชุมชน
-งานดานสงเสริมอาชีพ
- งานดานนันทนาการ กีฬา สถานที่
พักผอนหยอนใจ
- งานสังคมสงเคราะห
- งานผูดอยโอกาส/พิการ/ติดเชื้อเอดส
- งานพัฒนาชุมชน
1.6 ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานอํานวยการ
-งานปองกัน
-งานชวยเหลือและฟนฟู
-งานกูภยั

-12โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
1.2.ดานบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- จัดทําคําสั่ง/ประกาศ
- งานประชาสัมพันธ
- การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและงานทะเบียน
- งานตรวจสอบภายใน
- งานกิจการสภาเทศบาล
- งานทะเบียนราษฎร
1.3 ดานนโยบายและแผน
- การจัดทําแผนยุทธศาสตร
- การจัดทําแผนพัฒนาสาม 3 ป
- การติดตามและประเมินผลจากแผนพัฒนา
- ระบบขอมูลเพื่อการวางแผน
1.4 ดานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
-งานเกี่ยวกับการตราขอบัญญัติ
- งานขอบัญญัติและระเบียบ
-งานเกี่ยวกับขอพิพาท/ขอรองเรียน
-งานจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
1.5 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต/พัฒนาชุมชน
- งานการสงเสริมอาชีพ/จัดฝกอบรมอาชีพ
- งานดานนันทนาการ กีฬา สถานที่พักผอนหยอนใจ
- งานสังคมสงเคราะห
-งานผูดอยโอกาส/พิการ/ติดเชื้อเอดส
- งานพัฒนาชุมชน
1.6 ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานอํานวยการ
-งานปองกัน
-งานชวยเหลือและฟนฟู
-งานกูภัย /งานการจัดทําแผนปองกันฯ

หมายเหตุ

-13โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
1.7 ดานจัดระเบียบสังคมและการรัก ษาความ 1.7 ดา นจั ด ระเบี ยบสั งคมและการรั ก ษา
สงบเรียบรอย
ความสงบเรียบรอย
- รักษาความสงบหมูบาน
- รักษาความสงบหมูบาน
- งานอนุญาตควบคุมหอพักเอกชน
- งานอนุญาตควบคุมหอพักเอกชน
- งานดานชุมชนแออัดและที่อยูอาศัย
1.8 ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
1.8 ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- งานสุขาภิบาล
- งานสุขาภิบาล
- งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
- งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
- งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
- งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
- ขยะ/น้ําเสีย/มลพิษ
- ขยะ/น้ําเสีย/มลพิษ
- งานตรวจสอบคุณภาพน้ํา / อากาศ / เสียง
- งานดานติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอม
1.9 ดานสงเสริมการเกษตร
1.9 ดานสงเสริมการเกษตร
- การวางแผนดานการเกษตร
- การวางแผนดานการเกษตร
-การสงเสริมการเกษตร
-การสงเสริมการเกษตร
-การสงเสริมการเลี้ยงสัตว
-การสงเสริมการเลี้ยงสัตว
-การอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
-การอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
- การจัดทําแผนดานการเกษตร
- งานดานวิชาการเกี่ยวกับการเกษตร
20 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.0 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี
- งานบริหารการศึกษา
หนาที่ความรับผิดชอบ
- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
- งานบริหารการศึกษา
วัฒนธรรม
- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
- งานตรวจและดูแลรักษาโบราณสถาน,
โบราณวัตถุ

หมายเหตุ

-14โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
2. ฝายการคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานฝากเงิน เบิกจายจากธนาคาร
- งานรับ – จายเงิน
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- งานจัดซื้อเบิกจายวัสดุ
- งานวัสดุครุภัณฑ
- งานควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานการคลัง

3. ฝายชาง
- งานกอสราง ออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานสาธารณูปโภคและผังเมือง

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
2. ฝายการคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานฝากเงิน เบิกจายจากธนาคาร
- งานรับ – จายเงิน
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- งานจัดซื้อเบิกจายวัสดุ
- งานวัสดุครุภัณฑ
- งานควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานการคลัง
- จัดทําแผนการจัดเก็บภาษี
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- การจัดทําแผนเกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจาง
3. ฝายชาง
- งานกอสราง ออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานสาธารณูปโภคและผังเมือง
- งานกอสรางถนน, สะพาน รวมถึงการ
บํารุงรักษา
- งานดานแหลงน้ํา / ประปาชนบท
- งานดานสาธารณูปโภค (ตลาด)

หมายเหตุ

8.2 เมื่อเทศบาลตําบลแมกา ไดทําการวิเคราะหภารกิจและปริมาณและไดจัดทํากรอบโครงสรางอัตรากําลัง
ใหมแลว จึงทําการวิเคราะหเพื่อประมาณการใชอัตรากําลังพนักงานเทศบาลตําบลและลูกจางในอนาคตวาใน
ระยะ 3 ป ตอไปขางจะมีการใชจํานวนพนักงานเทศบาลตําบลและลูกจางจํานวนเทาใด จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจและปริมาณงาน และเพื่อใหคุมคาตอการใชจา ยงบประมาณ ของเทศบาลตําบลแมกาดวยทั้งนี้ เพื่อให
สามารถบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูล
ลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้
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แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการเทศบาลตําบลแมกา
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 7)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 6)

สํานักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหนาสํานักงานปลัด 6 )
ทําหนาที่หัวหนาฯ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานสงเสริมคุณภาพชีวิต
- งานจัดระเบียบสังคมและ
การรักษาความสงบเรียบรอย
- งานวิชาการเกษตร

สํานักปลัดเทศบาล
งานดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สํานักปลัดเทศบาล
งานดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

- งานบริหารการศึกษา
- งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
- งานสงเสริมการศึกษา
- งานปองกันและควบคุม
ศาสนาและวัฒนธรรม
โรคติดตอ
- งานกีฬาและนันทนาการ - งานสงเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข

หนวยตรวจสอบภายใน
(เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 3)

ฝายการคลัง
นักบริหารงานการคลัง 6
ทําหนาที่หัวหนาฯ

ฝายชาง
นักบริหารงานชาง 6
ทําหนาที่หัวหนา ฯ

- งานการเงินและบัญชี
- งานกอสราง ออกแบบ
- งานพัฒนาจัดเก็บรายได
และควบคุมอาคาร
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ - งานประสานสาธารณูปโภค
และผังเมือง
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โครงสรางของสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป 7)

งานบริหารทั่วไป

งานนโยบายและแผน

งานกฎหมายและคดี

งานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

งานวิชาการเกษตร

งานจัดระเบียบสังคมฯ

- บุคลากร 3-5/6 (1)
- นิติกร 3-5/6 (1)
- จนท.วิเคราะหฯ 3-5/6 (1)
- นักพัฒนาชุมชน 3-5/6 (1) - นวก.การเกษตร 3-5/6ว(1) - นวก.ประชาสัมพันธ 3-5/6 (1)
- จพง.ธุรการ 2-4/5 (1 )
-เจาพนักงานธุรการ2-4/5 (1) - จพง.ธุรการ 2-4/5 (1 )
- จนท.ปองกันฯ1-3/4 (1)
- เจาหนาที่ทะเบียน 1-3/4 (1)
- ผูชวยเจาหนาที่ปองกัน
- พนักงานขับรถยนต (พนง.จางตามภารกิจ) (1)
(พนง.จางตามภารกิจ )(1)
- คนงานทั่วไป (พนง.จางทั่วไป ) (1)
งานการศึกษา ศาสนา
งานสาธารณสุขและ
- นักการภารโรง (พนง.จางทั่วไป) (1)
และวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม
- ยาม (พนง.จางทั่วไป) (1)
-พนักงานขับรถขยะ(พนง.จางทั่วไป)(1)
-นักวิชาการศึกษา 3-5/6(1)
-เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4/5-6(1)
- คนงานประจํารถขยะ(พนง.จางทั่วไป)(4)
-ผดด.(พนง.ตามภารกิจ)(8)
-พนักงานขับรถน้ําอเนกประสงค(พนง.จางทั่วไป)(1)
-ผดด.(พนง.จางทั่วไป)(1)
-คนงานประจําคนงานประจํารถน้ําอเนกประสงค(พนง.จางทั่วไป)(1)

ระดับ

6

6ว

5

4

3

2

1

จํานวน

-

-

2

5

1

1

-

พนักงานจาง
(ตามภารกิจ)
10

พนักงานจาง
(ทั่วไป)
11

-17โครงสรางฝายการคลัง
นักบริหารงานคลัง 6
หัวหนาสวนการคลัง
เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6

งานการเงินและบัญชี

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

งานพัฒนาการจัดเก็บรายได

- นักวิชาการการเงินและบัญชี 3-5/6(1)
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 (1)
- เจาหนาที่การเงินและบัญชี 1-3/4 (1)
- ผูชวยเจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี
(พนง.จางตามภารกิจ) (1)

- เจาพนักงานจัดเก็บรายได 2-4/5 (1)
- ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได(1)
(พนง.จางตามภารกิจ) (1)
- ชางสํารวจ 1-3/4(1)

ระดับ

6

6ว

5

4

3

2

1

จํานวน

1

-

-

1

1

1

1

พนักงานจาง
(ตามภารกิจ)
2

- เจาพนักงานพัสดุ 2-4/5(1)
- เจาหนาที่พัสดุ 1-3/4(1)
- เจาหนาที่ธุรการ 1-3/4(1)

พนักงานจาง
(ทั่วไป)
-
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โครงสรางฝายชาง
นักบริหารงานชาง 6
หัวหนาสวนโยธา
เจาหนาที่บริหารงานชาง 5

งานกอสราง ออกแบบและควบคุมอาคาร

งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง

- วิศวกรโยธา 3–5 / 6ว(1)
- นายชางโยธา 2-4/5 (1)
- เจาหนาทีธ่ ุรการ 1-3/4 (1)

- นายชางโยธา 2-4/5 (1)
- ชางโยธา 1-3/4 (1)
- ชางไฟฟา 1-3/4 (1)
- ผูชวยชางโยธา (พนง.จางตามภารกิจ) (1)

ระดับ

6

6ว

5

4

3

2

1

จํานวน

-

-

1

-

1

2

1

พนักงานจาง
(ตามภารกิจ)
1

พนักงานจาง
(ทั่วไป)
-

