แผนอัตรากําลัง 3 ป
(พ.ศ. 2555 – 2557)
ของ
เทศบาลตําบลเวียงคํา
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
1) หลักการและเหตุผล

แผนอัตรากําลัง 3 ป
พ.ศ. 2555 – 2557

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) กําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลวาจะมี
ตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะ
งานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณงานตลอดจนทั่งภาระคาใชจายของเทศบาลตําบล
ที่จะตองจายในดานบุคคล โดยใหเทศบาลตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล เพื่อใชในการ
กําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)กําหนด
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนดตําแหนงพนักงาน
เทศบาล กําหนดแนวทางใหเทศบาลตําบล จัดทําแผนอัตรากําลัง ของ เทศบาลตําบล เพื่อเปนกรอบในการ
กําหนดตําแหนง และการใชตําแหนงพนักงานเทศบาล โดยเสนอให คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(ก.ท.จ.)จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดใหเทศบาลตําบล แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
อัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาที่ และภารกิจของเทศบาลตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน
วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดกลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลเวียงคํา จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ 2555 – พ.ศ. 2557 ขึ้น

2) วัตถุประสงค

1. เพื่อใหเทศบาลตําบลเวียงคํา มีโครงสรางการแบงงาน และระบบงานที่เหมาะสมไมซ้ําซอน
2. เพื่อใหเทศบาลตําบลเวียงคํา มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลังโครงสรางใหเหมาะสมกับ
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.
2546 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
3.เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงาน
เทศบาลใหเหมาะสม
4. เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรและบรรจุแตงตั้ง
เทศบาลตําบลเวียงคําใหเหมาะสม
5. เพื่อใหเทศบาลตําบล มีการวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรรงบประมาณและบรรจุแตงตั้งพนักงาน
เทศบาล เพื่อใหการบริหารของเทศบาลเกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทฺธิ์ตอภารกิจตามอํานาจ
หนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี
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3) ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของของเทศบาลตําบลเวียงคํา ซึ่งมีนายกเทศมนตรีตําบลเวียงคํา
เปนประธาน เห็นสมควรใหจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ
ดังตอไปนี้
1) วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเวียงคํา ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ.2546 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่น ให

2)
3)
4)
5)

สอบคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ
แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และสภาพปญหาของตําบลเวียงคํา
กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของตําบลเวียงคําไดอยางมีประสิทธิภาพ
กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับภาระหนาที่
ความรับผิดชอบ ใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของภาพรวม
ทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตาง ๆ
จัดทํากรอบอัตรากําหลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละ 40
ของงบประมาณรายจายประจําป
ใหพนักงานเทศบาลตําบลเวียงคํา ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ อยางนอยปละ 1 ครั้ง

-34. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน
ชื่อปญหา
สภาพปญหา
1.) ปญหาดานเศรษฐกิจ
- ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพหลักตามฤดูกาล
1.1 ปญหาขาดการประกอบอาชีพเสริม
เพียงอาชีพเดียวไมมีอาชีพเสริม
1.2 ปญหาขาดการรวมตัวของเกษตรกร
- ประชาชนไมมีขีดความสามารถในการรวมกลุมเพื่อ
ตอรองผลประโยชนหรือการดําเนินการทางธุรกิจ
1.3 ปญหาขาดสินเชื่อทางการเกษตรหรือมีไม
- ประชาชนขาดความสามารถในการรวมกลุม และ
พอเพียง
ประชาชนยากจนขาดหลักทรัพยในการค้ําประกัน
เงินกู
1.4 ปญหาขาดสถานที่ประกอบธุรกิจภายในหมูบาน - ไมมีทุน/ ขาดการระดมทุน และการรวมกลุม/ ขาด
ความรูในการประกอบธุรกิจ
1.5 ปญหาสัตวใชงานไมเพียงพอ หรือขาดสัตวใช
- ประชาชนมีฐานะยากจนไมมี วัว ควายไวใชงาน
งาน
หรือไมเพียงพอตอการใชงาน
1.6 ปญหาขาดแหลงไมใชสอย และเชื้อเพลิง
- ไมมีไมใชสอย และแหลงเชื้อเพลิง

1.7 ปญหาการมีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพ
1.8 ปญหาผลผลิตการทําไร นา ตกต่ํา
1.9 ปญหาขาดแคลนที่รับชื้อจําหนายสินคาผลผลิต
การเกษตร
1.10 ปญหาการขาดโอกาสในการเลือกประกอบ
อาชีพ
1.11 ปญหาขาดสถานที่ใหบริการขาวสารขอมูล
1.12 น้ําทวมไรนา
1.13 ปญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา
1.14 ขาดความรูในเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
1.15 ขาดการใหบริการวิชาการและถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร

ชื่อปญหา
1.16 ขาดความรูในเรื่องการแปรรูปผลผลิต
1.17
1.18
1.19
1.20

การฉีดวัคซีนปองกันโรคสัตว
การปองกันโรคติดตอที่เกิดจากสัตว
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
การพัฒนาสงเสริมอาชีพสตรี

1.21 ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
2) ปญหาดานสังคม
2.1 ปญหายาเสพติดการเสพสุรา
2.2 ปญหาการอพยพแรงงาน
2.3 ปญหาครัวเรือนมีสภาไมคงทนถาวร
2.4 ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2.5 ปญหาความปลอดภัยจากรถพวง
2.6 ปญหาการวางงาน
2.7 ปญหาเรื่องอุบัติเหตุจราจร
2.8 ปญหาโรคเอดส

- ผลผลิตตกต่ํา ตนทุนสูง คาจางแรงงานต่ํา คา
ครองชีพสูง
- ขาดความรูเรื่องการเพิ่มผลผลิต/ไมยอมรับ
เทคโนโลยีใหมๆ
- ในพื้นที่ตําบลนิยมปลูกมันสําปะหลังเปนสวนใหญ
จึงไมมีตลาดสําหรับรับซื้อผลผลิตอื่นๆ
- ขาดความรู / ขาดเงินทุน
- ที่ใหบริการขอมูลมีไมเพียงพอ
- คลองระบายน้ําและทอระบายน้ํา ไมสามารถ
ระบายน้ําไดเพียงพอ
- ขายไมไดราคา/การผลิตพืชผลทางการเกษตรมี
จํานวนมาก/ไมมีคุณภาพ
- ขาดแหลงขอมูลในการใหความรูเรื่องการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา
- ประชาชนไมมีความรูในการนําเทคโนโลยีมาใช
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สภาพปญหา
- ขาดความรูเรื่องการฉีดวัคซีนปองกันโรคสัตว/ไมให
ความสําคัญ
- ขาดความรูเรื่องโรคติดตอจากสัตว
- ขาดความรูเรื่องเทคโนโลยีทางการเกษตร
- ขาดความรูเรื่องเทคโนโลยีทางการเกษตร
- กลุมอาชีพสตรีขาดการรวมกลุมและขาดความรู
เรื่องอาชีพตางๆ
- ขาดความรูเกี่ยวกับการฝกอบรมอาชีพตางๆ เพื่อใช
ในการประกอบอาชีพ
- การแพรระบาดของยาเสพติดและของมึนเมา
- การวางงาน/การขาดรายไดในการดํารงชีพ
- ความยากจน / ขาดเงินในการซอมแซม
- ขาดเจาหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัย
- รถบรรทุก รถบรรทุกเกินอัตรา และไมติดสัญญาณ
ดานหลังรถตอนกลางคืน และขับรถเร็ว
- ขาดอาชีพเสริมหลังฤดูทํานา
- ถนนชํารุด/ไมมีไฟสองสวางสองขางทาง
- ขาดความรูเรื่องโรคเอดสและสังคมใหความรังเกียจ

2.9 ปญหาการอพยพ/การยายถิ่น
2.10 ปญหาการหลอกลวงแรงงาน
3) ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 ปญหาการคมนาคมไมสะดวก
3.2 ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ
3.3 ปญหาการติดตอสื่อสาร
3.4 ปญหาการประปาหมูบาน

ผูปวยโรคเอดส
- ปญหาการวางงาน ขาดอาชีพเสริม ขาดแหลางงาน
พื้นที่
- ขาดความรูเรื่องการเดินทางไปทํางานตางถิ่นและ
ตางประเทศ
-

ถนนเปนหลุม บอ ขาดการซอมแซมดูแล
ทําใหเปนที่ซองสุมของพวกติดยา/มิจฉาชีพ
ไมมีสัญญาณโทรศัพทมือถือใชถั่วถึง
ไมมีการจัดระบบประปาภายในหมูบาน
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ชื่อปญหา
สภาพปญหา
4) ปญหาดานการสาธารณสุข
4.1 ปญหาการกินสุกๆ ดิบๆ บริโภคไมถูกสุขลักษณะ - รสนิยมการกินของคนในทองถิ่นโดยไมคํานึงถึง
โรคภัยที่จะตามมา
- บิดา มารดา มีฐานยากจน/ขาดความรูเรื่อง
4.2 ปญหาเด็กขาดสารอาหาร
โภชนาการ
- ขาดความรูเรื่องการวางแผนครอบครัว
4.3 ปญหาการวางแผนครอบครัว
- หญิงมีครรภขาดการดูแลเอาใจใสกอนคลอด/ขาด
4.4 ปญหาเด็กแรกเกิดน้ําหนักต่ํากวามาตรฐาน
ความรูเรื่องโภชนาการ
- ประชาชนสวนใหญไมไดประกอบอาชีพหรือทํางาน
4.5 ปญหาไมไดรับการคุมครองรักษาพยาบาล
ที่จะใหไดรับการคุมครองรักษา พยาบาล รัฐบาล
ขาดงบประมาณสนับสนุน
4.6 ปญหากองทุนยาและเวชภัณฑ ประจําหมูบาน - ไมมีการจัดตั้งกองทุนยาและเวชภัณฑ ประจํา
หมูบาน
ไมเพียงพอ
- ขาดการใหความรูดานคุณภาพชีวิต
4.7 ปญหาขาดความรูดานคุณภาพชีวิต
4.8 ปญหาโรคทางเดินหายใจ เนื่องจากฝุนละออง - โรงงานขาจิตสํานึกในการปองกันของเสียจาก
โรงงานประชาชนเคยชินในการเผาไรออยกอนเก็บ
เกี่ยวโดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ขาดความรูในการบริโภคอาหารใหถูกสุขลักษณะ
4.9 ปญหาโรคระบาดตางๆ เชน ทองรวง
และขาดความรูในการปองกันโรคติดตอตางๆ
ไขเลือดออก
- ขาดความรูเรื่องเพศสัมพันธ และการปองกัน
4.10 การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
5) ปญหาดานการเมืองการบริหาร
5.1 ปญหาดานขอมูลขาวสาร

- ขาดการเผยแพรขอมูลขาวสาร หรือที่อานหนังสือ
ประจําหมูบาน
- ประชาชนไมใหความสําคัญในการรับฟง ขาวสาร

5.2 ความรูเรื่องการเมืองการปกครอง
5.3 ความรูเรื่องการเลือกตั้ง
5.4 ขาดความรูเรื่องกฎหมายตางๆ

ชื่อปญหา
6) ปญหาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
6.1 ปญหาขาดโอกาสในการศึกษา

6.2 ปญหาการศึกษาตอ
6.3 ปญหาเขาเรียนของเด็กกอนประถมศึกษาอยูใน
เกณฑต่ํา
6.4 ปญหาการศึกษาตอ
7) ปญหาดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.1 ปญหากําจัดขยะมูลฝอยภายในหมูบาน
7.2 ปญหาการระบายน้ําเสีย
7.3 ปญหาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
7.4 ปญหาการตัดไมทําลายปา
7.5 ปญหาฝุนละออง

ขอมูลที่จําเปนในชีวิตประจําวัน
- ขาดการเผยแพรและใหความรูเรื่องการเมืองการ
ปกครอง และประชาชนไมใหความสนใจ
- ไมมีการเผยแพรและจัดฝกอบรมความรูกฎหมาย
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
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สภาพปญหา

- ขาดการสนับสนุน จากรัฐและเยาวชนรุนใหมไมให
ความสนใจ
- มีฐานะยากจน ไมมีความกระตือรือรนจะแสวงหา
ความรูนอกระบบโรงเรียนอยางตอเนื่อง
- มีฐานะยากจน ไมเห็นความสําคัญในการศึกษา
- มีฐานะยากจน ไมเห็นความสําคัญของเด็กกอน
ประถมศึกษา
- มีฐานะยากจน ไมเห็นความสําคัญในการศึกษา
- ทิ้งขยะไมเปนที่ ขาดความรูเรื่องการกําจัดขยะที่
ถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ
- ไมเล็งเห็นผลเสียของน้ํา และผลกระทบของ
สิ่งแวดลอม
- ประชาชนใหความสําคัญในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาตินอย
- ไมเล็งเห็นผลกระทบของการตัดไมทําลายปา
- ฝุนละอองจากการเผาไรออยและการกําจัดกากออย
ของโรงงานน้ําตาล

-75) ภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล
การพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเวียงคํานั้น เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการ รวม
คิดรวมแกไขแกปญหา รวมสรางรวมสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนใน เขตพื้นที่ ของเทศบาลตําบลเวียงคํา
โดยยึดหลักการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นทุกดาน ซึ่งการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงคําจะสมบูรณได
จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ชุมชนจะตองมีความตระหนักแกไขปญหา และมีความเขาใจแนว
ทางแกไขปญหารวมกันอยางจริงจัง
เทศบาลตําบลเวียงคํา ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของ ประชากร
นอกจากนี้ยังเนนการสงเสริม และสนับสนุนการศึกษากอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอม ที่จะเปน
บุคลากรที่มีคุณภาพ สวนดานการพัฒนาอาชีพนั้น ไดเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง และยังจัดตั้ง
เศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม
การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของนั้น แนวทางการวิเคราะหไดใชเทคนิค SWOT ทั้งนี้เพื่อใหทราบวาเทศบาล มีอํานาจ
หนาที่ในการดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนอยางไร โดยวิเคราะหจุด
แข็ง จุดออนโอกาส และปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินการตามภารกิจตามผลของการวิเคราะห
SWOT เทศบาลตําบลเวียงคํา กําหนดวิธีการ
ดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ทั้งนี้ สามารถกําหนดแบง
ภารกิจได เปน 7 ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
1) ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
1. การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา (มาตรา 16(2)
2. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ (มาตรา 16(4) )
3. การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)
4. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา (มาตรา 51(1)
5. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวีธีอื่น (มาตรา 51(7))
6. การขนสง และการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16(26))
7. การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 16(27))

-82) ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
2. การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ (มาตรา 16(14))
3. การสาธารณสุข การอานมัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๔))

4. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย (มาตรา 50 (3) )
5. ปองกันและระงับโรคติดตอ (มาตรา 50 (4))
6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ (มาตรา 50 (7))
7. การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว (มาตรา 16 (22))
8. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))
9. การจัดใหมีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน (มาตรา 16(3))
10. ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข (มาตรา 51(6))
11. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (มาตรา 16(22))
12. การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ (มาตรา 16(13))
13. การควบคุมการเลี้ยงสัตว (มาตรา ๑๖(๒๑))
14.การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
มาตรา16 (3)
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546
มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาลดังตอไปนี้
1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4) ปองกันและระงับโรคติดตอ
5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การ
จัดทํางบประมาณการจัดซื้อ จัดจาง การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูล -9ขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
-9มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังตอไปนี้
1) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
2) ใหมีโรงฆาสัตว
3) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
4) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
6) ใหมีและบํารุงสถานที่ทาการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
อํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

มาตรา 156 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
5) การสาธารณูปการ
6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
7) การพานิชย การสงเสริมการลงทุน
8) การสงเสริมการทองเที่ยว
9) การจัดการศึกษา
10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
11) การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
13) การจัดใหมี และบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
14) การสงเสริมกีฬา
15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
-1022) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น ๆ
24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
25) การผังเมือง
26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
27) การดูและรักษาที่สาธารณะ
28) การควบคุมอาคาร
29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
31) กิจการอื่นใดที่เปนประโยชน ของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
6) ภารกิจ และภารกิจรองที่เทศบาลตําบลเวียงคํา จะดําเนินการภารกิจ

เทศบาลตําบลเวียงคําไดพิจารณาจากภารกิจ อํานาจหนาที่ ตามกฎหมาย ศักยภาพ ความ
ตองการของราษฎร นโยบายของผูบริหารเทศบาลประกอบวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาของ
เทศบาลเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
แผนพัฒนาอําเภอกุมภวาป และแผนพัฒนาเทศบาลจึงกําหนดภารกิจที่เทศบาลจะดําเนินการ ดังนี้
1. ภารกิจหลัก
1) การใหมีการบํารุงทางบกและทางน้ํา
2) การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่ง
ปฏิกูลและน้ําเสีย
3) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
4) การปองกันและระงับโรคติดตอ
5) การใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
6) การใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
7) การสงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการผูดอยโอกาส
8) การสังคมเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
9) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
10) การใหมีโรงฆาสัตว การจัดใหมีการควบคุมการฆาสัตว
11) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
-1112) การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
13) การใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวาง
14) การใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
15) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
16) การสาธารณูปการ
17) การสาธารณูปโภค
18) การสงเสริมการทองเที่ยว
19) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
20) การสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
21) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
22) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
23) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
24) การจัดการบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
25) การผังเมือง
26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28) การควบคุมอาคาร
29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30) การพัฒนาบุคลกรและทรัพยากรมนุษย
31) การพัฒนาการบริหารเทศบาลและการพัฒนาการเมืองการบริหาร
2. ภารกิจรอง
1) การใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

การจัดใหมีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
การใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
การพาณิชยและการสงเสริมการลงทุน
การจัดการศึกษา
การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
การควบคุมการเลี้ยงสัตว
การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัยโรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น ๆ
9) การจัดการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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7) สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
เทศบาลตําบลเวียงคํา ไดกําหนดโครงสรางสวนราชการไว 5 สวน คือ สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง กองชาง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม พรอมทั้งกําหนดกรอบ
อัตรากําลังดังนี้ ขาราชการ จํานวน 31 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 33 อัตรา พนักงาน
จางทั่วไป จํานวน 5 อัตรา รวมทั้งสิ้น 69 อัตรา เพื่อรองรับภารกิจถายโอนและปริมาณงานที่เพิ่มมาก
ขึ้นจากเดิม และความตองการใชบุคลากรที่มีความรูความสามารถในแตละระดับในการปฏิบัติภารกิจ
ดังนั้นจะตองมีการกําหนดโครงสรางและกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาที่
เพื่อจักไดสามารถแกไขปญหาของเทศบาลตําบลเวียงคํา ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

8).โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
จากสภาพปญหาของเทศบาลตําบลเวียงคําดังกลาว เทศบาลตําบลเวียงคํา มีภารกิจอํานาจ
หนาที่ที่จะตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว ภายใตอํานาจหนาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
หมายเหตุ
1. สํานักปลัดเทศบาล
1. สํานักปลัดเทศบาล
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.1 งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานสารบรรณ
- งานอํานวยการ
- งานอํานวยการ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้ง
- งานเลือกตั้ง
1.2 งานการเจาหนาที่
- งานตรวจสอบภายใน
- งานบริหารงานบุคคล
- งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว
1.3 งานทะเบียนราษฎรและบัตร ฯ
- งานทะเบียนราษฎร
- งานทะเบียนราษฎร
1.2 งานนโยบายและแผน
1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานขอมูลและการประชาสัมพันธ
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร
- งานงบประมาณ

- งานรักษาความสงบเรียบรอย
- งานสนับสนุนและบริการ
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานชวยเหลือฟนฟู
- งานกูภัย
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
1.3 งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานการดําเนินการทางคดีและศาล
ปกครอง
- งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ
- งานระเบียบการคลัง
- งานขอบัญญัติเทศบาล
1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบรอย
- งานสนับสนุนและบริการ
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานชวยเหลือฟนฟู
- งานกูภัย
1.5 งานสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานกีฬาและสันทนาการ
- งานสังคมสงเคราะห
- งานพิทักษสิทธิเด็กและสตรี
- งานสวนสาธารณะ
1.6 งานสงเสริมการเกษตร
- ศึกษาทดลองดานการเกษตร
- วิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับงานการเกษตร
- ใหคําปรึกษา อบรม ความรูทางเกษตร
- สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
- แนะนําความกาวหนาทางการเกษตร
- ประเมินผลตรวจสอบขอมูลทางเกษตร
- ควบคุม ปองกัน โรคทางการเกษตร
- งานสงเสริมอาชีพทางการเกษตร

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
หมายเหตุ
1.5 งานแผนและงบประมาณ
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานขอมูลและการประชาสัมพันธ
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร
- งานงบประมาณ
1.6 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานกีฬาและสันทนาการ
- งานสังคมสงเคราะห
- งานพิทักษสิทธิเด็กและสตรี
- งานสวนสาธารณะ
1.7 งานนิติการ
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ
- งานระเบียบการคลัง
- งานขอบัญญัติเทศบาล
1.8 งานตรวจสอบภายใน
1.9 งานบริหารงานทั่วไป
1.10 งานสงเสริมการเกษตร
- ศึกษาทดลองดานการเกษตร
- วิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับงานการเกษตร
- ใหคําปรึกษา อบรม ความรูทางเกษตร
- สงเสริมการเกษตรและสหกรณ
- แนะนําความกาวหนาทางการเกษตร
- ประเมินผลตรวจสอบขอมูลทางเกษตร
- ควบคุม ปองกัน โรคทางการเกษตร
- งานสงเสริมอาชีพทางการเกษตร
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานรับเงิน – เบิกจายเงิน
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจาย
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานพัฒนารายได
- งานควบคุมกิจการ และคาปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได
2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจายวัสดุ/ครุภัณฑและ
ยานพาหนะ
3. กองชาง
3.1 งานกอสราง
- งานกอสรางและบูรณะถนน
- งานกอสรางและบูรณะสะพานและ
โครงการพิเศษ
- งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทาง
คมนาคม
- งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
หมายเหตุ
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานรับเงิน – เบิกจายเงิน
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจาย
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานพัฒนารายได
- งานควบคุมกิจการ และคาปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได
2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจายวัสดุ/ครุภัณฑและ
ยานพาหนะ
2.5 งานธุรการ
3. กองชาง
3.1 งานกอสราง
- งานกอสรางและบูรณะถนน
- งานกอสรางและบูรณะสะพานและ
โครงการพิเศษ
- งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทาง
คมนาคม
- งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
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3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป
- งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการกอสรางอาคาร
- ฝายบริการขอมูลและหลักเกณฑ
- งานออกแบบ
3.3 งานสาธารณูปโภค
- งานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
- งานขนสงและวิศวกรรมจราจร
- งานระบายน้ํา
3.4 งานผังเมือง
- งานสํารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟนฟูเมือง
4. กองการศึกษา
4.1 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- งานสงเสริมและสนับสนุนศูนยการเรียนรู
ชุมชน
- งานสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเด็ก
เล็กและงานอนุบาล
- งานประสานงานและสนับสนุนโรงเรียน
ประถมและมัธยม
- งานสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่น
- งานสงเสริมและสนับสนุนกิจการเด็ก
และเยาวชน

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป
- งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการกอสรางอาคาร
- ฝายบริการขอมูลและหลักเกณฑ
- งานออกแบบ
3.3 งานสาธารณูปโภค
- งานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
- งานขนสงและวิศวกรรมจราจร
- งานระบายน้ํา
3.4 งานผังเมือง
- งานสํารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟนฟูเมือง
4. กองการศึกษา
4.1 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- งานสงเสริมและสนับสนุนศูนยการเรียนรู
ชุมชน
- งานสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเด็ก
เล็กและงานอนุบาล
- งานประสานงานและสนับสนุนโรงเรียน
ประถมและมัธยม
- งานสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่น
- งานสงเสริมและสนับสนุนกิจการเด็ก
และเยาวชน
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- งานหองสมุด พิพิธภัณฑ และเครือขายทางการ
ศึกษา
- งานสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญา
ทองถิ่น
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
- งานหองสมุด พิพิธภัณฑ และเครือขาย
ทางการศึกษา
- งานสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญา
ทองถิ่น
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
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4.2 งานสงเสริมการทองเที่ยว และกิจการกีฬา
- งานสํารวจแหลงทองเที่ยว
- งานสงเสริมสนับสนุนกิจการทองเที่ยว
- งานบริการที่พักชั่วคราวสําหรับ
นักทองเที่ยว
- งานจัดตั้ง และใหบริการขอมูลแหลง
ทองเที่ยว
- งานจัดตั้ง และใหบริการขอมูลแหลง
ทองเที่ยว
- งานสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ
กีฬา
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- งานสุขาภิบาล
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษา
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา
- งานปองกันยาเสพติด
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาดและขนถายสิ่ง
ปฏิกูล
- งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย
- งานสงเสริมและเผยแพร
- งานควบคุมมลพิษ
- งานศึกษาและวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

4.2 งานบริหารการศึกษา
4.3 งานกิจการโรงเรียน

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5.1 งานสุขาภิบาล
- งานรักษาความสะอาดและขนถายสิ่ง
ปฏิกูล
- งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
5.2 งานโรคติดตอและสัตวนําโรค
- งานโรคติดตอและสัตวนําโรค
- งานโรคเอดส
5.3 งานอนามัยชุมชน
- งานอนามัยชุมชน
5.4 งานติดตามตรวจสอบ
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา
- งานศึกษาและวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
- งานติดตามตรวจสอบ
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- งานติดตามตรวจสอบ
- งานควบคุมมลพิษ
- งานการเฝาระวัง
- งานโรคติดตอและสัตวนําโรค
- งานโรคเอดส
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5.5 งานสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- งานสงเสริมและเผยแพร
- งานสุขศึกษา
5.6 งานเฝาระวัง
- งานเฝาระวัง
5.7 งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานปองกันยาเสพติด
5.8 งานระบาดวิทยา
- งานควบคุมมลพิษ
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