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คานา
เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ ได้จัดทาแผผนอัตราำาลัง 3 ปี (2564 – 2566) ซึง่ มีโครงสร้างำาร
แผบ่งงาน แผละระบบงาน มีำารำาหนดตาแผหน่ง ำารจัดอัตราำาลัง แผละำารำาหนดโครงสร้างให้มีความเหมาะสม
ำับอานาจหน้าที่ของเทศบาล โดยให้มีำารดาเนินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แผละแผำ้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติำาหนดแผผนแผละขั้นตอนำระจายอานาจให้องค์ำรปำครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 เพื่อให้คณะำรรมำารพนัำงานเทศบาลจังหวัดำาฬสินธุ์ (ำ.ท.จ.) สามารถตรวจสอบำารำาหนด
ตาแผหน่งแผละำารใช้ตาแผหน่งพนัำงานเทศบาลได้อย่า งเหมาะสมนั้น ทางเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ จึงได้
ดาเนินำารจัดแผผนอัตราำาลังตามขั้นตอนอย่างถูำต้องจนแผล้วเสร็จ แผละำาหนดใช้แผผนอัตราำาลัง 3 ปี ฉบับ
นี้ขั้น
แผผนอัตราำาลัง 3 ปี นี้ สามารถใช้เป็นแผนวทางในำารดาเนินำารวางแผผนใช้อัตราำาลังแผละ
ำารพัฒนาบุคลาำรของเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ อีำทั้งยังใช้ ประำอบำารจัดสรรงบประมาณแผละสรรหาบรรจุ
แผต่งตั้งพนัำงานเทศบาล เพื่อให้ำารบริหารงานของเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ เำิดประโยชน์ต่อประชาชน เำิด
ผลสัมฤทธิ์ตามภารำิจอานาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนำารปฏิบัติงานที่แผละ
สามารถตอบสนองความต้องำารของประชาชนได้อย่างดี
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1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประำาศคณะำรรมำารำลางข้าราชำารหรือพนัำงานส่ว นท้องถิ่น (ำ.ำลาง) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเำี่ยวำับอัตราตาแผหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิำายน 2544 แผละ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 ำันยายน
2558 ำาหนดให้คณะำรรมำารข้าราชำารหรือพนัำงานส่วนท้องถิ่น (ำ.จังหวัด) ำาหนดข้าราชำารหรือพนัำงาน
ส่ ว นท้องถิ่น ว่าจะมีตาแผหน่ งใด ระดับ ใด อยู่ในส่ ว นราชำารใด จานวนเท่าใด ให้ คานึงถึงภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลัำษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาำ ปริมาณแผละคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้ง ภาระค่าใช้จ่ายของ
เทศบาล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์จัดทาแผผนอัตราำาลังข้าราชำารหรือพนัำงาน
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ใช้ในำารำาหนดตาแผหน่งโดยความเห็นชอบจาำคณะำรรมำารพนัำงานเทศบาล (ำ.ท.จ.) ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามหลัำเำณฑ์ แผละวิธีำารที่คณะำรรมำารำลางข้าราชำารหรือพนัำงานส่วนท้องถิ่น (ำ.ำลาง) ำาหนด
1.2 คณะำรรมำารำลางข้าราชำารหรือพนัำงานส่วนท้องถิ่น (ำ.ำลาง) ได้มีมติเห็นชอบ ประำาศ
ำาหนดตาแผหน่งข้าราชำารหรือพนัำงานส่วนท้องถิ่น โดยำาหนดให้เทศบาลเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ จัดทาแผผน
อัตราำาลั งขององค์ำรปำครองส่ว นท้องถิ่น เพื่อเป็นำรอบในำารำาหนดในำารำาหนดตาแผหน่ง แผละำารใช้
ตาแผหน่งข้าราชำารหรือพนัำงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะำรรมำารข้าราชำารหรือพนัำงานส่วนท้องถิ่น (ำ.
จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ำาหนดให้เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ แผต่งตั้งคณะำรรมำารจัดทาแผผน
อัตราำาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่แผละภารำิจของเทศบาลเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ วิเคราะห์ความต้องำาร
ำาลังคน วิเคราะห์ำารวางแผผนำารใช้ำาลังคน จัดทาำรอบอัตราำาลัง แผละำาหนดหลัำเำณฑ์แผละเงื่อนไข ในำาร
ำาหนดตาแผหน่งข้าราชำารหรือพนัำงานส่วนท้องถิ่น ตามแผผนอัตราำาลัง 3 ปี
1.3 จาำหลัำำารแผละเหตุผลดังำล่าว เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์จึงได้จัดทาแผผนอัตราำาลัง 3 ปี
สาหรับปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ มีโครงสร้างำารแผบ่งงานแผละระบบงานที่ เหมาะสม ไม่
ซ้าซ้อน
2.2 เพื่อให้ เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ มีำารำาหนดตาแผหน่ง ำารจัดอัตราำาลั ง โครงสร้างให้
เหมาะสมำับอานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามำฎหมายจัดตั้งองค์ำรปำครองส่วนท้องถิ่ นแผต่ละประเภท แผละตาม
พระราชบัญญัติำาหนดแผผนแผละขั้นตอนำารำระจายอานาจแผำ่องค์ำรปำครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.3 เพื่อให้คณะำรรมำารข้าราชำารหรือพนัำงานส่วนท้องถิ่น (ำ.จังหวัด) สามารถตรวจสอบำาร
ำาหนดตาแผหน่งแผละำารใช้ตาแผหน่งข้าราชำารหรือพนัำงานส่วนท้องถิ่น ว่าถูำต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อเป็นแผนวทางในำารดาเนินำารวางแผผนำารใช้อัตราำาลัง ำารพัฒนาบุคลาำรของเทศบาล
ตาบลดงสมบูรณ์
2.5 เพื่อให้เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ สามารถวางแผผนอัตราำาลัง ในำารบรรจุแผต่งตั้งข้าราชราช
เพื่อให้ำารบริหารงานของเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ เำิดประโยชน์ต่อประชาชน เำิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารำิจตาม
อานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนำารปฏิบัติงาน แผละมีำารลดภารำิจแผละยุบเลิำ
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น ำารปฏิบัติภารำิจสามารถตอบสนองความต้องำารของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.6 เพื่อให้เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านำารบริหารงานบุคลให้
เป็นไปตามที่ำฎหมายำาหนด
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3. กรอบแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
คณะำรรมำารจัดทาแผผนอัตราำาลังพนัำงานจ้างของเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ ซึ่งมีนายำเทศมนตรี
ตาบลดงสมบูรณ์ เป็นประธาน เห็นสมควรให้จัดทาแผผนอัตราำาลัง 3 ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมใน
เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์ภารำิจอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ ตามำฎหมาย
จัดตั้งองค์ำรปำครองส่วนท้องถิ่นแผต่ละประเภท แผละตาม พระราชบัญญัติำาหนดแผผนแผละขั้นตอนำารำระจาย
อานาจแผำ่องค์ำรปำครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนำฎหมายอื่นให้สอดคล้องำับแผผนพัฒนาเศรษฐำิจ
แผละสังคมแผห่งชาติ แผผนพัฒนาอาเภอ แผผนพัฒนาจังหวัด แผผนพัฒนาตาบล นโยบายรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร
แผละสภาพปัญหาของเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์
3.2 ำาหนดโครงสร้างำารแผบ่งส่วนราชำารภายใน แผละำารจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารำิจตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแผำ้ปัญหาของเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ ได้อย่างมีประสมิทธิภาพ
3.3 ำาหนดตาแผหน่ งในสายงานต่าง ๆ จานวนตาแผหน่ง แผละระดับตาแผหน่ง ให้ เหมาะสมำับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน แผละคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความำ้าวหน้าในสายอาชีพ ของำลุ่ม
งานต่างๆ
3.4 จัดทาำรอบอัตราำาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านำารบริหารงานบุคคลต้องไม่เำินร้อยละ
40 ของงบประมาณรายจ่าย
3.5 ให้ข้าราชำารหรือพนัำงานส่วนท้องถิ่นทุำคน ได้รับำารพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
ก. สภาพทั่วไปและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
สภาพทั่วไปประวัติความเป็นมา
เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ เดิมเป็นองค์ำารบริหารส่วนตาบลดงสมบูรณ์ อาเภอท่าคันโท จังหวัด
ำาฬสินธุ์ ต่อมาได้รับำารเปลี่ยนแผปลงฐานะเป็นเทศบาลตาบล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ตามประำาศ
ำระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552
ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ อยู่ห่างจาำตัวอาเภอท่าคันโท 20 ำิโลเมตร ห่างจาำจังหวัดำาฬสินธุ์ 106
ำิโลเมตร
อาณาเขต
เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดำับลาน้าปาวทั้งหมด
ทิศใต้
ติดต่อำับองค์ำารบริหารส่วนตาบลหนองหินอาเภอหนองำุงศรี
ทิศตะวันออำ ติดลาน้าปาวทั้งหมด
ทิศตะวันตำ
ติดต่อำับองค์ำารบริหารส่วนตาบลยางอุ้ม อาเภอท่าคันโท
มีพื้นที่ครอบคลุม 9 หมู่บ้าน ประำอบด้วย บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านดงสมบูรณ์ หมูที่ 2 บ้านดง
ำลาง หมู่ที่ 3 บ้านดงำลาง หมู่ที่ 4 บ้านดงบังหมู่ที่ 5 บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 6 บ้านดงจันทร์ หมู่ที่ 7 บ้าน
ไทยเจริญ หมู่ที่ 8 บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 9
/ประชาำร…
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ประชากรและจานวนหลังคาเรือน
- จานวนประชาำรในเขตเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ รวม 4,861 คน
แผยำเป็น ชาย 2,445 คน
หญิง 2,416 คน
- ความหนาแผน่นของประชาำรต่อพื้นที่ คิดเป็น 80 คน ต่อ 1 ตารางำิโลเมตร
หมู่
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

แสดงจานวนประชากรในเขตเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์
บ้าน
จานวน
ชาย
หญิง
จานวนประชากร
ครัวเรือน
(รวม)
บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ 1
209
433
391
824
บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ 2
166
385
382
766
บ้านดงำลาง หมู่ 3
155
313
304
617
บ้านดงำลาง หมู่ 4
142
299
294
593
บ้านดงบัง
140
301
309
610
บ้านดงสวรรค์
184
307
326
633
บ้านดงจันทร์
47
60
74
134
บ้านไทยเจริญ หมู่ 8
67
124
115
239
บ้านไทยเจริญ หมู่ 9
116
223
222
445
รวม
1,226
2,445
2,416
4,861

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบสูงสลับเนินเขาแผละปุาเสื่อมโทรม พื้นที่ตอนบนเป็นที่ราบลุ่มติดำับลาน้าปาวทั้งหมด
ที่ตอนล่างเป็นที่ราบสูงสลับเนินเขา แผละมีลาห้วยไหลผ่าน
ลักษณะภูมิอากาศ
มี 3 ฤดู
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแผต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อาำาศร้อนจัดมาำ
ฤดูฝน เริ่มตั้งแผต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม มีฝนตำชุำบางช่วงแผละไม่ตำตามฤดูำาล
ฤดูหนาว เริ่มตัง้ แผต่เดือน พฤศจิำายน ถึงเดือน ำุมภาพันธ์ อาำาศหนาวมาำแผละแผห้งแผล้ง
เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
ประชาำรส่วนใหญ่ประำอบอาชีพ เำษตรำรรม รองลงมา อาชีพประมง ค้าขาย แผละอื่น ๆ
โครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม
ำารคมนาคมในเขตเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ใช้เส้นทางหลวงจังหวัด ำาฬสินธุ์ - อุดรธานี สาหรับ
ำารคมนาคมจาำเทศบาลตาบลไปจังหวัดำาฬสินธุ์ แผละอาเภอท่าคันโท
การไฟฟ้า
ไฟฟูาในเขตเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ อยู่ในความรับผิดชอบของำารไฟฟูาหนองำุงศรี แผละำารไฟฟูา
ท่าคันโท เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่ยังมีไฟฟูาส่องสว่างไม่เพียงพอ
/ำารประปา...
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การประปา
ำารประปาในเขตเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ มีำารใช้ทั้งประปาใต้ดิน แผละผิวดิน ซึ่งจะใช้ได้ทั้งำาร
บริโภคแผละอุปโภค
แหล่งน้า
ในพื้นที่เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ประำอบด้วย ล้าห้วย ลาน้าปาว ฝาย สระ ซึ่งสามารถจาแผนำ
ได้ ดังนี้
ลาน้าปาว 1 สาย
ลาห้วย
4 สาย
ฝาย
1 ฝาย
บ่อน้าตื้น 17 บ่อ
บ่อบาดาล 24 บ่อ
สระน้า
4 แผห่ง
การสื่อสาร
โทรศัพท์
ปัจจุบันำารติดต่อสื่อสารในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ มีำารใช้โทรศัพท์ส่วนตัวมาำขึ้น
(โทรศัพท์มือถือ) แผต่เนื่องด้วยมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับเนินเขา ทาให้ำารรับสัญญาณรับได้เป็น
บางจุด
ด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร
เำษตรำรส่วนใหญ่จะปลูำข้าว ปลูำอ้อย ปลูำมันสาปะลัง ซึ่งถือเป็นแผหล่งรายได้ของเำษตรำร แผต่ำ็
ไม่มีความแผน่นอนของราคาในท้องตลาด
ในด้านำระบวนำารผลิต เำษตรำรได้นาเทคโนโลยีเครื่องจัำรมาช่วยในำารผลิต
การอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหำรรมครัวเรือนขนาดเล็ำ ใช้แผรงงานคนในครอบครัวเป็นหลัำ เช่นโรงสีข้าว ทอเสื่อ
ทอผ้า ฯลฯ นาไปจาหน่ายสร้างรายได้ให้ครอบครัวแผละชุมชน
การพาณิชย์
ร้านค้าปลีำต่าง ๆ (ร้านขายของชา ร้านมินิมาร์ทขนาดเล็ำ ฯลฯ)
25
ร้าน
ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม
9
ร้าน
สถานีบริำารเชื้อเพลิงขนาดเล็ำ
1
แผห่ง
ร้านรับซ่อมยานยนต์
5
แผห่ง
ร้านรับซ่อมเครื่องจัำรำลำารเำษตร
3
แผห่ง
ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูา
แผห่ง

/ด้าน...
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ด้านสังคม
ชุมชน มีหมู่บ้านจานวน 9 หมู่บ้าน จานวนประชาำรในตาบล 4,861 คน
ศาสนา ประชาำรตาบลดงสมบูรณ์ นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด มี วัด 11 แผห่ง
- วัดสามัคคีธรรม
- วัดปุาบ้านดงสมบูรณ์
- วัดเทวตาสามัคคีธรรม
- วัดปุาคาจันทร์เพ็ญ
- วัดสว่างอรุณ
- วัดรอยพระพุทธบาท
- วัดบ้านดงสวรรค์
- วัดบ้านดงจันทร์
- วัดปุาเขาน้อย
- พุทธอุทยาน
- วัดบ้านไทยเจริญ
วัฒนธรรม
เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ จะมีประเพณีตามวิถีชาวพุทธ แผละตามภาคอีสาน เช่น ประเพณีเข้าพรรษา
ออำพรรษา บุญบั้งไฟ บุญมหาชาติ ฯลฯ
สถานที่ราชการในพื้นที่
สานัำงานเทศบาล
1 แผห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
2 แผห่ง
โรงเรียนมัธยม
1 แผห่ง
โรงเรียนประถม
4 แผห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็ำเล็ำ
3 แผห่ง
การศึกษา
ในเขตเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ มีโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ำเล็ำ ดังนี้
มีโรงเรียนระดับมัธยมศึำษา จานวน 1 แผห่ง คือ
- โรงเรียนบ้านดงำลางพัฒนศึำษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านดงำลาง
มีโรงเรียนระดับประถมศึำษา จานวน 4 แผห่ง คือ
- โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านดงสมบูรณ์
- โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 บ้านดงสวรรค์
- โรงเรียนดงบังอานวยวิทย์
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง
- โรงเรียนมิตรมวลชน 5 (บ้านไทยเจริญ) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9 บ้านไทยเจริญ
มีศูนย์พัฒนาเด็ำเล็ำ จานวน 3 ศูนย์ คือ
- ศูนย์พัฒนาเด็ำเล็ำบ้านดงสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านดงสมบูรณ์
- ศูนย์พัฒนาเด็ำบ้านดงำลาง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านดงำลาง
- ศูนย์พัฒนาเด็ำเล็ำบ้านดงสวรรค์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 บ้านดงสวรรค์
/สาธารณสุข...
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สาธารณสุข
มีศูนย์บริำารสาธารณสุข (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล) จานวน 2 แผห่ง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงสมบูรณ์ ตั้งอยู่บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 1
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงสมบูรณ์ ตั้งอยู่บ้านดงำลาง หมู่ที่ 4
4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้ำารวางแผผนอัตราำาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ มีความครบถ้วน เทศบาลตาบลดง
สมบูรณ์ สามารถดาเนินำารตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบล ว่ามีปัญหาอะไรแผละความจาเป็นพื้นฐาน แผละความต้องำารของประชาชน
ในเขตพื้นที่ทสี่ าคัญ ดังนี้
สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบแผละความต้องำารของประชาชนโดยแผบ่งออำเป็นด้านต่าง ๆ
ดังนี้
1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ถนนชารุด เป็นหลุมบ่อ ไม่ได้มาตรฐาน
- ปัญหาโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ
- ไฟฟูาแผสงสว่างสาธารณะตามถนนไม่ทั่วถึงทุำจุด
- ระบบประปาสาธารณะไม่ทั่วถึงทุำจุด
- ขาดแผหล่งน้าที่ใช้ในำารจัดทาระบบชลประทานเพื่อำารเำษตรทุำขนาด
- สภาพพื้นที่ไม่เอื้ออานวยในำารพัฒนาแผหล่งน้าเพื่อำารเำษตร
2 ด้านเศรษฐกิจ
- ขาดที่สาธารณะประโยชน์ในำารพัฒนาให้เป็นศูนย์ำารผลิตแผละจาหน่ายผลิตผลใน
ด้านำารเำษตรำรรม ของชุมชนรวมทั้ง ที่วางขายของไม่มี เป็นเหตุให้ขาดำารำาหนดความเป็นระเบียบความ
เรียบร้อย
- พื้นที่ไม่เหมาะแผละเอื้ออานวยำับำารลงทุนทางอุตสาหำรรม เนื่องจาำค่าใช้จ่ายสูง
- ชุมชนขาดำารวางแผผนระยะยาว
- ำารจัดหาแผหล่งเงินทุนให้ผู้ผลิตพืชผลทางำารเำษตรไม่ต่อเนื่อง
- ขาดำารรวมำลุ่มแผบบสหำรณ์
3 ด้านสังคม
- ปัญหาความเสี่ยงที่อาจเำิดโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออำจาำยุงลาย โรคพิษสุนัขบ้า
- ปัญหาความเสี่ยงเรื่องำารแผพร่ของยาเสพติดในหมู่เยาวชนแผละผู้ใช้แผรงงาน
- ปัญหาเรื่องำารเอาเปรียบผู้บริโภค
- ปัญหาเรื่องำารรัำษาความสะอาดแผละความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น
- ปัญหาเรื่องสถานที่เล่นำีฬาแผละออำำาลังำาย
- หน่วยงานที่เำี่ยวข้องดาเนินำิจำรรมโดยำารขาดำารประสานงาน/ความเข้มแผข็งของชุมชน
- ขาดความต่อเนื่องในำารวางแผผน/ปฏิบัติอย่างจริงจังของงานสาธารณะสุข

/บุคลาำร....
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- บุคลาำร/เครื่องมือไม่มีประสิทธิภาพ
- ขาดบุคลาำรที่สามารถทางานด้านำารศึำษา ศาสนาแผละวัฒนธรรม ในชุมชน
- หน่วยงานที่จัดำารศึำษาขาดำารประสานำับองค์ำรปำครองส่วนท้องถิ่น
- หน่วยงานราชำารท้องถิ่นขาดำารส่งเสริมงาน ด้านำารศึำษา ศาสนา วัฒนธรรม
- ำารส่งเสริมศิลปะ จารีต ประเพณีท้องถิ่น ไม่ได้รับำารดาเนินอย่างต่อเนื่อง
4 ด้านการเมืองการบริหาร
- ปัญหาเรื่องำารรับรู้ข่าวสารทางราชำารของประชาชน
- ปัญหาเรื่องำารพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลาำร
- ปัญหาเรื่องำารประชาสัมพันธ์งานของเทศบาล
- ปัญหาเรื่องำารจัดทาข้อมูล/ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้ในำารจัดเำ็บรายได้ของเทศบาล
- ปัญหาเรื่องขาดวัสดุ - ครุภัณฑ์ในำารปฏิบัติงาน
- ปัญหาเรื่องำารความเข้มแผข็งของชุมชน
5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ความเจริญเติบโตทางอุตสาหำรรมำารเำษตรสร้างมลภาวะ
- ชุมชนขาดจิตสานึำที่ดีต่อำารอนุรัำษ์ทรัพยาำรธรรมชาติแผละสิ่งแผวดล้อม
- ชุมชนไม่มีแผหล่งทรัพยาำรธรรมชาติ เช่น ปุาไม้
ความต้องการของประชาชน
จาำสภาพปั ญหาดังำล่าวข้างต้นซึ่งประชาชน ร้านค้า ส่วนราชำาร ในท้องถิ่นได้มีความต้องำารที่จะให้
เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ ดาเนินำารแผำ้ไขปัญหาโดยเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ได้คัดเลือำ แผละวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ำาหนดเป็นโครงำารที่จะต้องจัดทาตามปัญหา แผละความต้องำารำลุ่มปัญหาแผละสาขาำารพัฒนาดังนี้
1 ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ให้ำ่อสร้างถนนคอนำรีตเสริมเหล็ำ ถนนลาดยางแผอสฟัลด์ติำ
- ให้ซ่อมแผซม/ลงหินลูำรังถนนสายต่างๆ
- ให้ขยายเขตไฟฟูาทั่วทุำจุด
- จัดหาที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์
- ให้ขยายเขตบริำารประปาให้ทั่วถึงทุำครัวเรือน
- ให้ำ่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ำเล็ำ/ศูนย์วัฒนธรรมตาบล/ห้องสมุดประชาชน
- ให้ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะเพิ่มเติม
2 ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
- จัดให้มีตลาดร้านค้าชุมชน ของตาบล แผละของหมู่บ้าน
- จัดให้มีำารรวมำลุ่มในรูปสหำรณ์
- จัดให้มีธนาคารผลิตผลทางำารเำษตร
- จัดหารตลาดแผละเงินทุนให้ำับำลุ่มเำษตรหรือสหำรณ์
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3 ความต้องการด้านสังคม
- จัดให้มีระบบซ่อม/สร้างสุขภาพอนามัยในชุมชน
- จัดให้มีำารปูองำันแผละควบคุมโรคติดต่อให้ครบวงจร
- จัดให้มีำารปูองปราม ปูองำันยาเสพติดแผบบครบวงจร โดยำารมีส่วนร่วม
- จัดให้มีำารคุ้มครองผู้บริโภค
- จัดให้มีระบบำารดูแผลขยะมูลฝอยแผละน้าเสีย
- จัดให้มีำารอนุรัำษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
- จัดให้มีลานำีฬาแผละนันทนาำาร
- จัดให้มีระบบำารปูองำันแผละบรรเทาสาธารณภัย ำารจราจร
4 ความต้องการด้านการเมืองการบริหาร
- จัดให้มีเสียงตามสาย วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์
- จัดให้มีำารอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิำฯ ผู้นาชุมชน พนัำงานฯ
ลูำจ้าง ตามโครงำารต่างๆ
- จัดให้มีำารประชุมสมาชิำเทศบาล ำานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะำรรมำารหมู่บ้านผู้นาำลุ่มชีพ
เพื่อติดตามเร่งรัดนโยบายของรัฐบาลเป็นประจาทุำเดือน
- โครงำารปรับปรุงแผผนที่ภาษีแผละทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์
- ำารพัฒนาประชาคมให้มีส่วนร่วมทางำารเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน
6 ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีโครงำารปลูำปุาซ่อมแผซมปุาเสื่อมโทรม
- จัดให้มีำารรัำษาแผหล่งน้าธรรมชาติ
- จัดให้มีำารอนุรัำษ์ แผละรัำษาปุาไม้ในที่สาธารณะ/
5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์
ำารพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์นั้น เป็นำารสร้างความเข็มแผข้งของชุมชนในำารร่วมคิด ร่วม
แผำ้ไขปัญหา ร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข็มแผข็งของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์โดยยึดหลัำำารมี
ส่วนร่วมในำารพัฒนาท้องถิ่นทุำด้าน ซึ่งำารพัฒนาเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ ได้จาเป็นต้องอาศัย ความร่วมมือ
ของชุมชน ชุมชนจะต้องมีความตระหนัำในำารแผำ้ไขปัญหา แผละความเข้าใจแผนวทางในำารแผำ้ไขปัญหาร่วมำัน
อย่างจริงจัง
เทศบาลตาบลดงสมบู ร ณ์ ยั งได้เ น้นให้ คนเป็นศูนย์ำลางของำารพัฒ นาในำลุ่ มทุำวัยของประชาำร
นอำจาำนี้ยังเน้น ำารส่งเสริ มแผละสนั บสนุนำารศึำษาเด็ำำ่อนวั ยเรียน แผละพัฒ นาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็น
บุคลาำรที่มีคุณภาพ ส่วนด้านำารพัฒนาอาชีพนั้น ได้เน้นำารพัฒนาเศรษฐำิจชุมชนแผบบพึ่งตนเอง แผละยังจัดตั้ง
เศรษฐำิจพอเพียงโดยส่วนรวม
ำารวิเคราะห์ภารำิจอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แผละตามพระราชบัญญัติ
ำาหนดแผผนแผละขั้นตอนำารำระจายอานาจให้ องค์ำรปำครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผละำฎหมายอื่นที่
เำี่ยวข้องนั้น แผนวทางำารวิเคราะห์ได้ใช้ swot ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลมีอานาจหน้าที่ในำารดาเนินำารแผำ้ไข
ปัญหาในเขตพื้นที่ตรงำับความต้องำารของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแผข็ ง จุดอ่อน โอำาส แผละปัญหา
อุปสรรค
ในำารดาเนินำารตามภารำิจตามผลของำารวิเคราะห์ swot เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ ำาหนดวิธีำาร
ดาเนินำารตามภารำิจสอดคล้องำับแผผนพัฒนาเศรษฐำิจแผละสังคมแผห่งชาติ แผผนยุทธศาสตร์ จังหวัด แผผน
ยุทธศาสตร์อาเภอ แผผนพัฒนาตาบล นโยบายรัฐบาล แผละนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถำาหนดแผบ่ง
/ภารำิจได้…
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ภารำิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารำิจดังำล่าวำาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แผำ้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 แผละตามพระราชบัญญัติำาหนดแผผนแผละขั้นตอนำารำระจายอานาจให้องค์ำรปำครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2542 ดังนี้
1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารำิจที่เำี่ยวข้องดังนี้
(1) จัดให้มีแผละบารุงรัำษาทางน้าแผละทางบำ (มาตรา 67 (1))
(2) ให้มีน้าเพื่อำารอุปโภค บริโภค แผละำารเำษตร (มาตรา 68(1))
(3) ให้มีแผละบารุงำารไฟฟูาหรือแผสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
(4) ให้มีแผละบารุงรัำษาทางระบายน้า (มาตรา 68(3))
(5) ำารสาธารณูปโภคแผละำารำ่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
(6) ำารสาธารณูปำาร (มาตรา 16(5))
2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารำิจที่เำี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมำารพัฒนาสตรี เด็ำ เยาวชน ผู้สูงอายุ แผละผู้พิำาร (มาตรา 67(6))
(2) ปูองำันโรคแผละระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))
(3) ให้มีแผละบารุงสถานที่ประชุม ำารำีฬาำารพัำผ่อนหย่อนใจแผละสวนสาธารณะ (มาตรา
68(4))
(4) ำารสังคมสงเคราะห์ แผละำารพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ำ สตรี คนชรา แผละผู้ด้อยโอำาส
(มาตรา 16(10))
(5) ำารปรับปรุงแผหล่งชุมชนแผออัดแผละำารจัดำารเำี่ยวำับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2))
(6) ำารส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค แผละสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5))
(7) ำารสาธารณสุข ำารอนามัยครอบครัวแผละำารรัำษาพยาบาล (มาตรา 16(19))
3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารำิจที่เำี่ยวข้องดังนี้
(1) ำารปูองำันแผละบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
(2) ำารคุ้มครองดูแผลแผละรัำษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผผ่นดิน (มาตรา 68(8))
(3) ำารผังเมือง (มาตรา 68(13))
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))
(5) ำารรัำษาความสะอาดแผละความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))
(6) ำารควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))
4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารำิจที่เำี่ยวข้องดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหำรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
(2) ให้มีแผละส่งเสริมำลุ่มเำษตรำร แผละำิจำารสหำรณ์ (มาตรา 68(5))
(3) บารุงแผละส่งเสริมำารประำอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))
(5) ำารท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))
(6) ำิจำารเำี่ยวำับำารพาณิช (มาตรา 68(11))
(7) ำารส่งเสริม ำารฝึำแผละประำอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
(8) ำารพาณิชย์ำรรมแผละำารส่งเสริมำารลงทุน (มาตรา 16(7))
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5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารำิจที่เำี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) คุ้มครอง ดูแผล แผละบารุงรัำษาทรัพยาำรธรรมชาติแผละสิ่งแผวดล้อม (มาตรา 67(7))
(2) รัำษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน แผละที่สาธารณะ รวมทั้งำาจัดมูลฝอยแผละสิ่ง
ปฏิำูล (มาตรา 67(2))
(3) ำารจัดำารสิ่งแผวดล้อมแผละมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))
6 ด้านำารศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารำิจที่เำี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) บารุงรัำษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผละวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา
67(8))
(2) ส่งเสริมำารศึำษา ศาสนา แผละวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
(3) ำารจัดำารศึำษา (มาตรา 16(9))
(4) ำารส่งเสริมำารำีฬา จารีตประเพณี แผละวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตร17(18))
7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารำิจที่เำีย่ วข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตาบลแผละองค์ำรปำครองส่วนท้องถิ่นอื่นในำารพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา
45(3))
(2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชำารมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลาำรให้ตาม
ความจาเป็น แผละสมควร (มาตรา 67(9))
(3) ส่งเสริมำารมีส่วนร่วมของราษฎร ในำารมีมาตรำารปูองำัน (มาตรา 16(16))
(4) ำารประสานแผละให้ความร่วมมือในำารปฏิบัติหน้าที่ขององค์ำรปำครองส่วนท้องถิ่น
(มาตรา 17(3))
(5) ำารสร้างแผละบารุงรัำษาทางบำแผละทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์ำารปำครองส่วนท้องถิ่น
อื่น (มาตรา 17(16))
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่จะดาเนินการ
เทศบาลตาบลดงสมบู ร ณ์ ได้พิจารณาจาำภารำิจ อานาจหน้าที่ ตามำฎหมาย ศัำยภาพแผละความ
ต้องำารของประชาชน นโยบายผู้บริหารเทศบาลประำอบำับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนวทางำารพัฒนาของ
เทศบาลเพื่อให้ ส อดคล้ องำับ แผผนพั ฒ นาเศรษฐำิจแผละสั งคมแผห่ งชาติ ฉบับ ที่ 11 แผผนยุ ท ธศาสตร์จั งหวั ด
ำาฬสินธุ์ แผผนยุทธศาสตร์อาเภอท่าคันโท แผผนยุทธศาสตร์เทศบาล จึงำาหนดภารำิจที่เทศบาลจะดาเนินำาร
ดังนี้
1. ภารกิจหลัก
1. ด้านำารปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านำารส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านำารจัดระเบียบชุมชน สังคม แผละำารรัำษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านำารอนุรัำษ์ทรัพยาำรธรรมชาติแผละสิ่งแผวดล้อม
5. ด้านำารพัฒนาำารเมืองแผละำารบริหาร
6. ด้านำารส่งเสริมำารศึำษา
7. ด้านำารปูองำันแผละบรรเทาสาธารณภัย
/2. ภารำิจ…
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2. ภารกิจรอง
1. ำารฟื้นฟูวัฒนธรรมแผละส่งเสริมประเพณี
2. ำารสนับสนุนแผละส่งเสริมศัำยภาพำลุ่มอาชีพ
3. ำารส่งเสริมำารเำษตรแผละำารประำอบอาชีพทางำารเำษตร
4. ด้านำารวางแผผน ำารส่งเสริมำารลงทุน
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
คณะำรรมำารำลางพนัำงานเทศบาล (ำ.ท.) ได้ำาหนดให้เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ เป็น เทศบาล
สามัญ โดยำาหนดโครงำารแผบ่งส่วนราชำาร ออำเป็น 4 ส่วน (รวมทั้งส่วนราชำารอื่น เทศบาล อาจำาหนด
เพิ่มได้) ได้แผำ่ สานัำปลัดเทศบาล ำองคลัง ำองช่าง แผละำองำารศึำษา ำาหนดให้มีำรอบอัตราำาลังจานวน
ทั้งสิ้นไม่เำินร้อยละ 40 ของประมาณำารรายจ่ายประจาปี งบประมาณจึงเป็นข้อบังคับแผละำาหนดอัตรา
สัดส่วนพนัำงานให้ไม่สอดคล้องำับภารำิจแผละอานาจหน้าที่ ดังนั้น จึงต้องมีำารำาหนดโครงสร้างแผละำาหนด
ำรอบอัตราำาลังให้สอดคล้องำับภารำิจแผละอานาจหน้าที่ เพื่อที่จะให้สามารถแผำ้ไขปัญหาของเทศบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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8. โครงสร้างกาหนดส่วนราชการ
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
ไม่สังกัดสานัก / กอง
- ปลัดเทศบาล
1. สานักปลัดเทศบาล
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานวางแผผนแผละงบประมาณ
- งานำิจำารสภา
- งานส่งเสริมแผละสวัสดิำารสังคม
- งานำารเจ้าหน้าที่
- งานสวัสดิำารเด็ำแผละเยาวชน
- งานส่งเสริมปศุสัตว์แผละำารเำษตร
- งานปูองำันแผละบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
- งานประชาสัมพันธ์
- งานทะเบียนราษฎรแผละบัตรประจาตัวประชาชน
- งานธุรำาร

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
ไม่สังกัดสานัก / กอง
- ปลัดเทศบาล
1. สานักปลัดเทศบาล
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานวิเคราะห์นโยบายแผละแผผน
1.3 งานสวัสดิำารสังคม
1.4 งานปูองำันแผละบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานำารเจ้าหน้าที่
1.6 งานสาธารณสุขแผละสิ่งแผวดล้อม

2. กองคลัง
- งานำารเงินแผละบัญชี
- งานจัดเำ็บแผละพัฒนารายได้
- งานแผผนที่ภาษีแผละทะเบียนทรัพย์สิน
- งานพัสดุแผละทรัพย์สิน
- งานธุรำาร

2. กองคลัง
2.1 งานบริหารงานทั่วไป
2.2 งานำารเงินแผละบัญชี
2.3 งานเร่งรัดแผละจัดเำ็บรายได้
2.4 งานพัสดุแผละทรัพย์สิน

3. กองช่าง
- งานสาธารณูปโภค
- งานวิศวำรรม
- งานจัดสถานที่แผละำารไฟฟูา
- งานธุรำาร

3. กองช่าง
3.1 งานบริหารงานทั่วไป
3.2 งานสาธารณูปโภค
3.3 งานำารประปา

4. กองการศึกษา

4. กองการศึกษา

- งานำารศึำษาปฐมวัย
- งานำิจำารศาสนา
- งานำิจำรรมเด็ำแผละเยาวชน
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
- งานำีฬาแผละนันทนาำาร
- งานธุรำาร

4.1 งานบริหารงานทั่วไป
4.2 งานบริหารำารศึำษา
4.3 งานส่งเสริมำีฬาแผละนันทนาำาร

-

5.หน่วยตรวจสอบภายใน
5.1 งานตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ

โครงสร้างกรอบอัตรากาลัง สานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานัำปลัด
นัำบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

-

งานบริหารงานทั่วไป
นัำจัดำารงานทั่วไป ชำ (1)
เจ้าพนัำงานธุรำาร ชง (1)
ผู้ช่วยเจ้าพนัำงานธุรำาร (1)
พนัำงานขับรถยนต์ (ทัำษะ) (1)
คนงาน (3)
ภารโรง (1)

ระดับ
จานวน

งานวิเคราะห์นโยบายแผละแผผน
- ผู้ช่วยนัำวิเคราะห์นโยบายแผละ
แผผน (1)

งานสวัสดิำารสังคม
- นัำพัฒนาชุมชน ชำ (1)
- เจ้าพนัำงานพัฒนาชุมชน ชง. (1)

-

อานวยำาร ชานาญำาร
ต้น
พิเศษ
1

-

งานปูองำันแผละบรรเทาสาธารณภัย
จพง.ปูองำันแผละบรรเทาสาธารณภัย ชง (1)
ผู้ช่วย จพง.ปูองำันแผละบรรเทาสาธารณภัย
(1)
พนัำงานขับรถยนต์ (ems) (1)
พนัำงานขับรถยนต์ (บรรทุำน้า) (1)

งานำารเจ้าหน้าที่
- นัำทรัพยาำรบุคคล ชำ (1)
- ผู้ช่วยนัำทรัพยาำรบุคคล (1)

งานสาธารณสุขแผละสิ่งแผวดล้อม
นัำวิชาำารสาธารณสุข ปำ./ชำ.
(ำาหนดเพิ่ม)

ชานาญำาร

ปฏิบัติำาร

อาวุโส

ชานาญงาน

ปฏิบัติงาน

ลูำจ้างประจา

พนัำงานจ้าง
ตามภารำิจ

พนัำงานจ้าง
ทั่วไป

3

1 (ำาหนดเพิ่ม)

-

3

-

-

5

6
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โครงสร้างกรอบอัตรากาลัง กองคลัง
ผู้อานวยำารำองคลัง
นัำบริหารงานคลัง ระดับต้น

งานบริหารงานทั่วไป
- เจ้าพนัำงานธุรำาร ชง (1)

งานการเงินและบัญชี

งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

- เจ้าพนัำงานำารเงินแผละบัญชี ปง (1)
- ผช.นัำวิชาำารำารเงินแผละบัญชี (1)

- จพง.จัดเำ็บรายได้ ชง (1)
- ผช. จพง.จัดเำ็บรายได้ (1)

งานพัสดุและทรัพย์สิน
- เจ้าพนัำงานพัสดุ ชง (1)

ระดับ

อานวยำาร
ต้น

ชานาญำาร
พิเศษ

ชานาญำาร

ปฏิบัติำาร

อาวุโส

ชานาญงาน

ปฏิบัติงาน

ลูำจ้างประจา

พนัำงานจ้าง
ตามภารำิจ

พนัำงานจ้าง
ทั่วไป

จานวน

1

-

-

-

-

3

1

-

2

-
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โครงสร้างกรอบอัตรากาลัง กองช่าง
ผู้อานวยำารำองช่าง
นัำบริหารงานช่าง ระดับต้น

งานบริหารงานทั่วไป

งานสาธารณูปโภค

- จพง.ธุรำาร ชง. (1)
- คนงาน (1) (ว่าง)

งานำารประปา

- นายช่างโยธา ปง/ชง (ว่าง)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา (1)
- พนัำงานขับรถยนต์ (ำระเช้า) (ทัำษะ) (1)

- ผู้ช่วยเจ้าพนัำงานประปา (1)
- พนัำงานจดมาตรวัดน้า (1)
- พนัำงานผลิตน้าประปา (1)

ระดับ

อานวยำาร
ต้น

ชานาญำาร
พิเศษ

ชานาญำาร

ปฏิบัติำาร

อาวุโส

ชานาญงาน

ปฏิบัติงาน

ลูำจ้างประจา

พนัำงานจ้าง
ตามภารำิจ

พนัำงานจ้าง
ทั่วไป

จานวน

1

-

-

-

-

1

1

-

4

3
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โครงสร้างกรอบอัตรากาลัง กองการศึกษา
ผู้อานวยำารำองำารศึำษา
นัำบริหารงานำารศึำษา ระดับต้น

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารำารศึำษา

- เจ้าพนัำงานธุรำาร ชง. (1)

ระดับ

จานวน

- นัำวิชาำารศึำษา ชำ. (1)
- ครู (5)
- ผู้ดูแผลเด็ำ (ทัำษะ) (2

ชานาญ
อานวยำาร
ชานาญ
ชานาญ
ำาร
ปฏิบัติำาร อาวุโส
ปฏิบัติงาน
ต้น
ำาร
งาน
พิเศษ
1

-

2

งานส่งเสริมำีฬาแผละนันทนาำาร

-

-

1

-

-นัำสันทนาำาร ชำ. (1)

ครู

ครู

วิทยฐานะ
ครูชานาญำารพิเศษ

วิทยฐานะ
ครูชานาญำาร

-

ผดด

ลูำจ้าง
ประจา

-

2

3

-

-

พนัำงาน พนัำงาน
จ้างตาม
จ้าง
ภารำิจ ทั่วไป
2

-
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โครงสร้างกรอบอัตรากาลัง หน่วยตรวจสอบภายใน
ปลัดเทศบาล
นัำบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น

นัำวิชาำารตรวจสอบภายใน ปำ./ชำ. (ำาหนดเพิ่ม)

ระดับ

อานวยำาร
ต้น

ชานาญำาร
พิเศษ

ชานาญำาร

ปฏิบัติำาร

อาวุโส

ชานาญงาน

ปฏิบัติงาน

ลูำจ้างประจา

พนัำงานจ้าง
ตามภารำิจ

พนัำงานจ้าง
ทั่วไป

จานวน

-

-

-

1 (ำาหนดเพิ่ม)

-

-

-

-

-

-
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13. แนวทางการพัฒนาข้าราชการ และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์
เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ ได้ำาหนดแผนวทางำารพัฒนาข้าราชำาร หรือพนัำงานเทศบาลแผละพนัำงาน
จ้างเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทัำษะทัศนคติ ที่มีคุณธรรมแผละจริยธรรม อันจะทาให้ำารปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชำาร
หรือพนัำงานเทศบาลแผละพนัำงานจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแผละประสิทธิผล โดยำาหนดให้ข้าราชำาร
หรือพนัำงานเทศบาลแผละพนัำงานจ้าง ได้มีโอำาสได้รับำารพัฒนา ตามแผนวทางำารพัฒนาข้าราชำาร
พนัำงานเทศบาล แผละพนัำงานจ้าง ไว้ในแผผนอัตราำาลัง 3 ปี เป็นรอบระยะเวลา 3 ปี เช่น เดียวำับำาร
วางแผผนอัตราำาลัง 3 ปี ดังนี้
1) การพัฒนาพนักงานเทศบาลสายบริหาร
1.1 สนับสนุนให้เข้าร่วมำารฝึำอบรมแผละสัมมนาในด้านความรู้เำี่ยวำับำารบริหารงาน แผละำาร
ปฏิบัติราชำารอย่างน้อยปีละ 2 หลัำสูตร
1.2 สนับสนุนให้เข้ารับำารศึำษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนประสบำารณ์ แผละพัฒนาวิสัยทัศน์ในำารำาหนด
นโยบาย ำารพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ารับำารศึำษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
1.4 สนับสนุนให้เข้ารับำารปฏิบัติธรรม ำารฝึำจิต – สมาธิ ตามหลัำศาสนาที่ตนนับถือ
1.5 สนับสนุนให้เข้ารับำารฝึำทัำษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนามาปรับใช้ำับำารบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แผละคุ้มค่า เำิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อย่างน้อยปีละ 1 หลัำสูตร
2) การพัฒนาพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ
2.1 สนับสนุนให้เข้ารับำารฝึำอบรมแผละสัมมนาในด้านความรู้เำี่ยวำับำารปฏิบัติราชำารในหน้าที่
ที่รับผิดชอบ แผละำารปฏิบัติตนในำารให้บริำารประชาชน อย่างน้อยปีละ 1 หลัำสูตร
2.2 สนับสนุนให้เข้ารับำารศึำษาดูงานด้านำารให้บริำารประชาชน แผละำารปฏิบัติราชำาร เพื่อ
เพิ่มพูนประสบำารณ์แผละนามาปรับใช้ำับำารให้บริำารประชาชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ารับำารศึำษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
2.4 สนับสนุนให้เข้ารับำารปฏิบัติธรรม ำารฝึำจิต – สมาธิ ตามหลัำศาสนาที่ตนนับถือ
2.5 สนับสนุนให้เข้ารับำารฝึำทัำษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนามาปรับใช้ำับำารปฏิบัติหน้าที่
ราชำารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คุ้มค่า เำิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อย่างน้อยปีละ 1 หลัำสูตร
2.6 สนับสนุนให้มีำารจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินำารจัดหาเครื่องมืออุปำรณ์ในำารปฏิบัติหน้าที่
ราชำารให้เพียงพอำับปริมาณงาน แผละทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อประสิทธิภาพำารให้บริำารประชาชน
2.7 จัดให้มีำารประชุมเพื่อซัำซ้อมำารปฏิบัติหน้าที่ราชำาร แผละเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
อานาจหน้าที่ของแผต่ละส่วนราชำาร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3) การพัฒนาพนักงานจ้าง
3.1 จัดให้มีำารฝึำอบรมสัมมนาในด้านความรู้เำี่ยวำับำารบริหารงาน แผละำารให้บริำาร
ประชาชนอย่างน้อยปีละ 1 หลัำสูตร
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ารับำารศึำษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
3.3 สนับสนุนให้เข้ารับำารฝึำทัำษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนามาปรับใช้ำับำารปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คุ้มค่า เำิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 หลัำสูตร
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4. การพัฒนาพนักงานเทศบาลผู้ไดรับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ หรือเปลี่ยนสายงาน หรือ เลื่อนตาแหน่งใหม่
4.1 จัดให้มีำารปฐมนิเทศ ำารฝึำอบรมด้านำารปฏิบัติหน้าที่ ระเบียบำฎหมาย ขั้นตอนแผละวิธีำาร
ทางานของราชำาร รวมทั้งโครงสร้างองค์ำร ความรู้เำี่ยวำับพื้นที่ในำารปฏิบัติงาน
4.2 จัดให้มีำารทดลองปฏิบัติงาน ภายใต้ำารำาำับดูแผลแผละสอนงานอย่างใำล้ชิดของผู้บังคับบัญชา
หรือ ผู้ได้รับมอบหมายจาำนายำเทศบาลตาบล
4.3 จัดให้มีำารทดสอบความรู้ด้านระเบียบ ำฎหมาย แผละขั้นตอนำารปฏิบัติหน้าที่ราชำารเป็นระยะ
เพื่อำระตุ้นให้ผู้ได้รับำารบรรจุแผต่งตั้งใหม่ มีำารค้นคว้าศึำษาในเรื่องที่เำี่ยวข้องำับหน้าที่ของตนเองอย่าง
สม่าเสมอ
14. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์
เพื่อให้พนัำงานเทศบาลแผละพนัำงานจ้างของเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ ยืดถือเป็นมาตรฐานในำาร
ปฏิบัติหน้าที่ราชำาร แผละำารให้บริำารประชาชน
1. พนัำงานเทศบาลแผละพนัำงานจ้างเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ จะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชำารด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต แผละเที่ยงธรรม
2. พนัำงานเทศบาลแผละพนัำงานจ้างเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ จะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชำารด้วยความ
อุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวัง แผละจะพึงรัำษาประโยชน์ ของทางราชำารอย่างเต็มำาลังความสามรถ
3. พนัำงานเทศบาลแผละพนัำงานจ้างเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ จะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชำารด้วยความ
รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร
4. พนัำงานเทศบาลแผละพนัำงานจ้างเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ จะพึงปฏิบัติราชำารด้วยความสามัคคี
สุภาพเรียบร้อย ต่อเพื่อนร่วมงาน แผละประชาชนผู้มาติดต่องานด้วยความจริงใจ แผละจะไม่ำระทาำารใดที่เป็น
ำารำลั่นแผำล้งซึ่งำันแผละำัน
5. พนัำงานเทศบาลแผละพนัำงานจ้างเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ จะพึงปฏิบัติราชำาร โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของทางราชำารแผละให้บริำารประชาชนอย่างเสมอภาค ให้ความสะดวำ ให้ความเป็นธรรม แผละให้
ำารสงเคราะห์แผำ่ประชาชนผู้มาติดต่อราชำารโดยไม่ชัำช้า
6. พนัำงานเทศบาลแผละพนัำงานจ้างเทศบาลตาบลดงสมบูรณ์ จะพึงปฏิบัติราชำาร โดยไม่ดูหมิ่น
เหยียดหยาม ประชาชนผู้มาติดต่อราชำาร
**************************************

