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คานา
เทศบาลตาบลบุสูง ได้มีการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) โดยมี
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ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้นาไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตรากาลังคน การพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ดาเนินการตามภารกิจและอานาจหน้าที่ได้สาเร็จ อีกทั้งเป็นการกาหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนา
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
เทศบาลตาบลบุสูง จึงได้มีการวางแผนอัตรากาลังใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและ
บรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ตามอ านาจหน้ า ที่ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
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1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตาแหน่ง และมาตรฐานของตาแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2558 ลงวันที่
4 กันยายน 2558 กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) พิจารณากาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้ง
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของเทศบาล โดยให้เทศบาลจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง) กาหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง) ได้มีมติเห็ นชอบประกาศกาหนด
ตาแหน่งพนักงานเทศบาล โดยกาหนดแนวทางให้เทศบาลจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลเพื่อเป็น
กรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกาหนดให้เทศบาล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เพื่อวิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการ
ใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลังและกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาล
ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลบุสูง อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
จึงจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
การวางแผนอัตรากาลังเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการกาหนดตาแหน่ง และการปรับระดับตาแหน่ง
ต้องดาเนินการในภาพรวมทั้งหน่วยงาน เน้นถึงโครงสร้าง วัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหน่วยงาน โดยกาหนดเป็นแผนอัตรากาลังล่วงหน้า 3 ปี
ซึ่ง ต้อ งมี แผนก าลั ง คนให้ ส อดคล้ องกับ แผนพัฒ นาของเทศบาลและแผนงบประมาณ (แผนงบแบบ PPB:
Planning Programming Budgeting) การกาหนดอัตรากาลังคนต้องสอดคล้องกับแผนงาน โครงการ แผน
งบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผนกาลังคน) และมีการ
ทบทวนตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ (Post Audit) การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
(Position Description) และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน (Redeployment) เพื่อป้องกันปัญหาหน้าที่
ซ้าซ้อน คนล้นงาน และกาลังคนไม่เพียงพอของหน่วยงาน เพื่อแก้ปัญหาในการบริหารงานบุคคล ที่จะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขทั้งระบบไปพร้อม ๆ กัน
2.1 เพื่อให้เทศบาล มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ที่เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อน
2.2 เพื่อให้ เทศบาล มีการกาหนดต าแหน่ง สายงาน การจัดอัตรากาลั ง โครงสร้างส่ ว น
ราชการให้เหมาะสมกับภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ว่า ถูกต้องเหมาะสม กับ
ภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นหรือไม่

-22.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต่อไปในอีก 3 ปี ข้างหน้า
2.5 เพื่อให้เทศบาล สามารถวางแผนอัตรากาลังในการบรรจุ และแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
พนั ก งานครู เ ทศบาล และพนั ก งานจ้ า ง เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของเทศบาลเกิ ดประโยชน์ ต่ อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิ จ ตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีความคุ้มค่าสามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจ และยุบเลิกภารกิจงาน หรือหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจ
สามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.6 เพื่อให้เทศบาลสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด

3. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เทศบาลตาบลบุสูง อาเภอบุส ูง จัง หวัด ศรีส ะเกษ ได้แ ต่ง ตั้ง คณะกรรมการจัด ทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตาบลบุสูง เป็นประธานกรรมการ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการทุก ส่ว นราชการ เป็น กรรมการ หัว หน้า ส านัก ปลัด เทศบาล เป็น กรรมการและเลขานุก าร นัก
ทรัพ ยากรบุค คลช านาญการ เป็น ผู ้ช ่ว ยเลขานุก าร มีห น้า ที ่ใ นการ จัด ท าแผนอัต ราก าลัง ๓ ปี รอบ
ปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕๖6 โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์ ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้ แก่องค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่ นให้ ส อดคล้ องกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายผู้บริหารของเทศบาลตาบลบุสูง และสภาพปัญหาในพื้นที่ของเทศบาลตาบลบุสูง เพื่อให้การ
ดาเนินการของเทศบาลตาบลบุสูง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ตามหน่วยงาน
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายและการดาเนินการอยู่นั้นให้ครบถ้วนตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่
ทาอยู่ไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตต้องมีการวางแผนอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึง
งานปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรอัตรากาลังบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
3.2 การกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจ ตามอานาจหน้ าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบให้ ส ามารถแก้ปั ญหาของเทศบาล ได้ อย่ างมีประสิ ทธิภ าพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน: Supply pressure เป็นการนาประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
กาหนดตาแหน่ งในสายงานต่างๆ จ านวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้ เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยใน
ส่วนนี้จะคานึงถึง
3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกาหนดระดับชั้น
งานในแต่ล ะประเภท เพื่ อให้ ก ารกาหนดต าแหน่ งและการปรับ ระดับ ชั้น งานเป็น ไปอย่ างประหยัด และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

-33.3.2 การจัดสรรประเภทบุคลากรส่วนท้องถิ่น (พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้ างประจ า และพนั กงานจ้าง) โดยหลักการแล้ ว การจัดสรรประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิ ทธิภ าพ และต้น ทุน ในการทางานขององค์กร ดังนั้นในการกาหนดอัตรากาลังของพนักงานเทศบาล
พนั กงานครูเทศบาล ลู กจ้ างประจา และพนักงานจ้าง ในแต่ล ะส่ ว นราชการจะต้องพิจารณาว่าตาแหน่งที่
กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนแปลงลักษณะการกาหนดตาแหน่งเพื่อให้การทางาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมุติฐ านว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและต้องใช้เวลามากโดยเปรียบเทียบ ย่อมต้องใช้อัตรากาลั งคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคานวณเวลาที่
ใช้ในกรณีภาคราชการส่วนท้องถิ่นจึงทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะ
เป็ น ข้อมูล ที่ใช้ในการกาหนดคานวณอัตรากาลั งต่อหน่ว ยงานจริงเหมือนภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะ
คานวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการต้องพิจารณาปริ มาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีภารกิจที่
สอดคล้องกับหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะงานเป็น
โครงการพิเศษ หรือของหน่วยงานอื่น ก็ไม่มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบพิจารณาด้วย
3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดอัตรากาลังเป็นการนาผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้องใช้สาหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมีสมมุติฐานว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงาน
ปัจจุ บัน และในอนาคตแตกต่างกั น อย่ างมีนัยส าคัญ อาจจะต้องมีแนวทางในการพิจารณา แนวทางในการ
กาหนด/เกลี่ยอัตรากาลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการนสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนาประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย
ใน 3 ประเด็นดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แล่งงานในพื้นที่นั้นจะผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากาหนดโครงสร้างที่มากเกินไป
จะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปใน
ส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้น
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชาการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุ จานวนมาก ดังนั้ น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ตาแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น
3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านกานส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่างๆ อาจทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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กระบวนการนาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจานวน
กรอบอัตรากาลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข.ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงาน
แบบเดียวกันน้าจะมีจานวนและการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกันได้
3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
คน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
กาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวน
กรอบอัตรากาลั งเป็ น ส าคัญ แต่มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อให้ ส่ ว นราชการมีแนวทางในการพิจารณากาหนดกรอบ
อัต ราก าลั ง ที่เ ป็ น ระบบมากขึ้ น นอกากนั้ น ยัง มี จุก มุ่ งเน้น ให้ ส่ ว นราชการพิ จารณาการกาหนดตาแหน่ ง ที่
เหมาะสม (Right jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการกาหนดกรอบตาแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนดตาแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทางานก็
พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็
กาหนดตาแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
กาหนดกรอบอัตรากาลังในลักษณะงานนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่งของส่วน
ราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Man Power planning
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถนี้มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตรากาลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่ วนราชการ
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทาให้ส่วนราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอื่นๆ เช่น
- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
- การจั ดทากระบวนการจริง (Work process) จะทาให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
นาไปใช้วัดประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถนาผล
การจัดทากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ(Process Re-engineer)
อันจะนาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม /ลดลง
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลมีความครบถ้วน และสามารถดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลจึงวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ ความจาเป็นพื้นฐานและ
ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ปัญหาการคมนาคมขนส่งในถนนสายรอง และระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก
1.2 ปัญหาระบบโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตสาธารณะไม่เพียงพอ
1.3 ปัญหาระบบไฟฟ้าแสงสว่างในถนนสาธารณะและหมู่บ้านไม่เพียงพอ
1.4 ปัญหาระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
1.5 ปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน และคุณภาพน้าประปา
ความต้องการของประชาชน
1. การก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนเชื่อต่อระหว่างถนนสายรอง กับถนนระหว่างหมู่บ้าน
2. การประสานขยายเขตโทรศัพท์สาธารณะและอินเตอร์เน็ตสาธารณะให้ทั่วถึง
3. การขอขยายการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น
4. การขยายเขตประปาหมู่บ้าน และการปรับปรุงคุณภาพน้าให้สะอาดและเพียงพอ
2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ
2.2 ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ และการจัดการกลุ่มอาชีพต่างๆ
2.3 ปัญหาแหล่งจาหน่ายผลผลิต และราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
2.4 ปัญหาการขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตรที่ทันสมัย
2.5 ปัญหาการขาดที่ดินทากิน และเอกสารสิทธิในการครอบครองที่ทากิน
ความต้องการของประชาชน
1. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิต และจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
2. การฝึกอบรมความรู้ด้านวิชากร, ด้านเทคโนโลยี และการศึกษาดูงาน
3. การสนับสนุนหาแหล่งเงินทุน การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
4. การจัดสร้างหรือจัดหาตลาดเพื่อจาหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร
5. การสนับสนุนการจัดสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3. ด้านสังคม
3.1 ปัญหาการให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก
3.2 ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต ความยากจน และหน้าที่พลเมือง
3.3 ปัญหาด้านการระบาดของปัญหายาเสพติดให้โทษทุกชนิด
3.4 ปัญหาด้านการเล่นพนันขันต่อทุกชนิด และหวยใต้ดิน ซึ่งมอมเมาเยาวชน
3.5 ปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร (Teen mom)
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1. การฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก
2. การให้ความรู้ด้านการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และหน้าที่พลเมือง
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษในชุมชน
4. การปราบปรามการเล่นพนัน, การขายหวยใต้ดิน
5. การให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาในโรงเรียน และเยาวชนนอกโรงเรียน
4. ด้านการเมือง การบริหาร
4.1 ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล
4.2 ปัญหาการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทางาน
4.3 ปัญหาการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆ ของเทศบาล และข่าวสารของทางราชการ
4.4 ปัญหาข้อจากัดของการปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมาย
4.5 ปัญหาการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการจริงๆ
ความต้องการของประชาชน
1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน และกลุ่มอาสาต่างๆ
2. การสรรหาอัตรากาลังพนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้างให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจ
3. การได้รับการอบรมและพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพต่างๆ
4. การจัดสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และการประสานงานกับผู้นาท้องที่
5. การประสานงานหรือบูรณาการทางานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. การได้รับงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานที่ต่อเนื่องและเพียงพอ
5. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5.1 ปัญหาการเกิดน้าท่วมฉับพลัน และการระบายน้าล่าช้า ทาให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
5.2 ปัญหาการขาดแคลนน้าใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
5.3 ปัญหาลาคลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมทาให้การระบายน้าไม่สะดวก
5.4 ปัญหาประชาชนขาดจิตสานึกในการรักษาความสะอาด เช่น การทิ้งขยะไม่เป็นที่ การ
ปล่อยนาเสียจากครัวเรือนลงสู่แม่น้า ลาคลอง การฉีดยากาจัดวัชพืชและแมลงเป็นต้น
5.5 ปัญหาไม่มีสถานที่กาจัดขยะ ซึ่งต้องจ้างเทศบาลอื่นกาจัด และเสียค่าใช้จ่ายแพง
5.6 ปัญหาการขาดงบประมาณสนับสนุนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอและจากัด
ทาให้การดาเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนหรือระยะเวลาที่กาหนดไว้
ความต้องการของประชาชน
1. การรณรงค์ให้ความรู้ในการทาเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง
2. การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การขุดลอกคลองส่งน้าที่ตื้นเขิน และกาจัดวัชพืชขวางทางน้า
4. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอและต่อเนื่อง
5. การจัดหาแหล่งกาจัดขยะในพื้นที่ของเทศบาล

-76. ด้านการสาธารณสุข
6.1 ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และด้านการอนามัย
6.2 ปัญหาความต้องการสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของนักเรียน และเยาวชน
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพื่อให้ประชาชนใช้ออกกาลังกายในหมู่บ้าน
6.3 ปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ ไม่ทั่วถึง
6.4 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า
6.5 ปัญหาการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ความต้องการของประชาชน
1. ด้ านการบริ ห ารจั ด การ สนับ สนุน แนวคิด และการก าหนดนโยบายการพัฒ นาในด้ า น
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
2. เทศบาลตาบลบุสูง มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4. การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน และเยาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
จัดหาสถานที่เพื่อให้ประชาชนใช้ออกกาลังกายในหมู่บ้าน
5. เทศบาลตาบลบุสูงจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น รด
น้าขอพรผู้สูงอายุ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีการถวายเทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ
6. การจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
4. การสนับสนุนการป้องกัน ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย และการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอาเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล
7. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7.1 ปัญหาการขาดโอกาสในการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ
7.2 ปัญหาให้ความรู้ด้านอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และห้องสมุดชุมชน
7.3 ปัญหาการการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.4 ปัญหาการส่งเสริม และทานุบารุงศาสนา
7.5 ปัญหาการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น รดน้าขอพรผู้สูงอายุ
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีการถวายเทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ
ความต้องการของประชาชน
1. การให้ความรู้ด้านการจัดศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ
2. การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และห้องสมุดชุมชน
3. การการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การส่งเสริม และทานุบารุงศาสนา
5. การส่ ง เสริ ม ประเพณี วั ฒ นธรรมในท้ อ งถิ่ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น รดน้ าขอพรผู้ สู ง อายุ
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีการถวายเทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ
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5. ภารกิจ และอานาจหน้าที่ของเทศบาล
การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลบุสูงนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการ
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด การแก้ไขปัญหา การพัฒนา ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่
เพื่อให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา และความเข้าใจในปัญหากันอย่างจริงจัง นอกจากนี้เทศบาลยังได้
เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร และเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
การศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน การพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทาง
ในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้พึ่งตนเองได้ และยัง
ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงในชุมชน
การวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ อานาจหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลโดยยึดตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 รวมถึงภารกิจถ่ายโอนให้เทศบาล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เข้ามาช่วยวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือข้อจากัด โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
2. การสาธารณูปการ
3. การให้มีและการบารุงทางน้าและทางบก
4. การให้มีและบารุงทางระบายน้า
5. การให้มนี ้าสะอาดหรือน้าประปา
6. การจัดให้มีและการบารุงไฟฟ้าแสงสว่างโดยวิธีอื่น
จุดแข็ง (Strength=S)
1. ผู้ บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละนโยบายการพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เพื่ อ รองรั บ การ
เจริญเติบโตของชุมชนเมืองในเขตเทศบาลตาบลบุสูง
2. เทศบาลมีโครงข่ายการคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างถนนสายหลัก ถนนสายรองที่เชื่อมต่อ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
3. เทศบาลมีการขยายระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
4. เทศบาลมีการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน และปรับปรุงคุณภาพน้าให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
5. เทศบาลมีการประกาศใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. เทศบาลมีงบประมาณสาหรับการดาเนินการขยายเขตที่จากัด
2. เทศบาลมีข้อจากัดในการปฏิบัติตามกฎหมายทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ทันท่วงที
3. การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
4. การขยายเขตประปายังขาดงบประมาณสนับสนุน และยังไม่เพียงพอ
โอกาส (Opportunity=O)
1. กรมทางหลวงดาเนินการปรับปรุงเส้นทางสายหลักที่ต้องใช้งบประมาณจานวนมากอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรมทางหลวงชนบท ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ซ่อมบารุงถนนสายรอง เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณจากัด
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ท้องถิ่น มีห น้าที่ในการจัดระบบบริ การสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่ว ยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล
3. เทศบาลได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดาเนินงาน
4. เทศบาลจั ดทาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขยายเขตประปา และ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน
2. การขนส่งจากรถบรรทุกเกินน้าหนักจากภายนอก ที่ใช้เส้นทางผ่านเขตเทศบาล ทั้งทาง
ถนนสายหลัก และถนนสายรองส่งผลให้ถนนเกิดการชารุดเร็วขึ้น
3. การตั้งงบประมาณสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ต้องใช้งบประมาณสูง
4. การตั้งงบประมาณสนับสนุนการขยายเขตประปาหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
2. การป้องกัน การบาบัดโรคและการจัดตั้งและบารุงรักษาสถานพยาบาล
3. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
4. การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
5. การจัดให้มีการบารุงสถานที่สาหรับกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์
ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
6. การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
จุดแข็ง (Strength=S)
1. ด้านการบริ หารจัดการ เทศบาลสนับสนุนแนวคิดและการกาหนดนโยบายการพัฒ นา
ทางด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
2. เทศบาลมีจานวนบุคลากรที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. เทศบาลและกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ
และการป้องกันและรักษาโรคติดต่อของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4. เทศบาลสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน และเยาวชน
พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพื่อให้ประชาชนใช้ออกกาลังกายในหมู่บ้าน
5. เทศบาลจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง
6. เทศบาลจัดอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนในเขตเทศบาล
7. เทศบาลส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน รักษาโรคติดต่อ
8. เทศบาลดาเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. เทศบาลยังขาดบุคลากรด้านการบริหารกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนที่เป็นมืออาชีพ
2. ประชาชนขาดจิตสานึกในการทิ้งขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลตามบ้านเรือน
3. ประชาชนขาดโอกาสในการประกอบอาชีพเนื่องจากราคาผลผลิตตกต่า

- 10 4. ชุมชนมีปัญหาด้านแหล่งจาหน่ายผลผลิตการเกษตรที่ต่อเนื่อง
5. ชุมชนขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และด้านการอนามัย
6. ความต้องการสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของนักเรียน และเยาวชนอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพื่อให้ประชาชนใช้ออกกาลังกายในหมู่บ้าน
7. การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ ไม่ทั่วถึง
8. การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า
9. ปัญหาการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
โอกาส (Opportunity=O)
1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยให้ความรู้ด้านการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานด้านต่าง ๆ
2. เทศบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง
3. เทศบาลจัดงานประจาปีเพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร
4. เทศบาลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้าการเกษตร
5. เทศบาลสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน และเยาวชน
พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพื่อให้ประชาชนใช้ออกกาลังกายในหมู่บ้าน
6. เทศบาลส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน รักษาโรคติดต่อ
7. เทศบาลดาเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างต่อเนื่อง
8. เทศบาลมีอานาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
9. เทศบาลได้รับ ความร่วมมือในการสนับสนุนการป้องกัน ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้า
ยุงลาย และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายๆหน่วยงานที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล
ทาให้เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มเนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว
3. แหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรไม่มีการรับซื้อต่อเนื่อง และต้องแสวงหาแหล่งใหม่เรื่อยไป
4. การแก้ไขปัญหาโรคระบาด เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ต้อง
ประสานงานร่วมมือกันกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
5. การจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม เนื่องจากงบประมาณมีจากัดและไม่เพียงพอ
6. การป้องกันโรคติดต่อบางชนิดไม่สามารถทาได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตาบลได้ เช่น โรคเอดส์
โรคไข้เลือดออก
ยุทธศาสตร์ที่ 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและเสรีภาพของประชาชน
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
4. การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาล

- 11 จุดแข็ง (Strength=S)
1. เทศบาลส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและเสรีภาพของประชาชน
2. เทศบาลมี ก าลั ง อปพร. เพื่ อ สนั บ สนุ น การรั ก ษาความปลอดภั ย ความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
3. เทศบาลการส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. การจั ดระเบี ย บชุมชน สั งคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ต้องประสานงานกับ
หน่วยงานความมั่นคง และผู้นาท้องที่ ซึ่งยังขาดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
2. ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทาให้เกิดความล่าช้า
3. เทศบาลมีกาลัง อปพร. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อานาจ
4. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและเสรีภาพของประชาชน ยังไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร
โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เทศบาลบาลให้ความสาคัญและส่งเสริมให้เกิดการดาเนินงาน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเต็มกาลัง
3. เทศบาลมีอานาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริม รักษาความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาล
4. เทศบาลและหน่วยงานต่างๆให้การการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและเสรีภาพ
ของประชาชนอย่างเต็มกาลัง
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ต้องประสานงานร่วมมือกันกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทาได้ค่อนข้างยากและล่าช้า
3. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริม รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชนในเขตเทศบาลไม่เพียงพอ
4. เทศบาลและหน่วยงานต่างๆให้การการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและเสรีภาพของ
ประชาชนอย่างเต็มกาลัง แต่ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล และการประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
2. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทากิจกรรมไม่ว่าจะดาเนินการเองหรือร่วมกับ
บุคคลอื่นหรือจากสหการ
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1. เทศบาลสามารถจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล ทันตามกาหนดเวลา
2. เทศบาลจัดสรรงบประมาณส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และการท่องเที่ยว
3. เทศบาลมีจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเป็นประจาทุกปี
4. ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
ในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ประชาคมไม่ให้ความสาคัญกับการระดมความคิดเห็น การประสานงาน ในแต่ละชุมชน
2. ประชาคมไม่สะท้อนข้อเท็จจริงของปัญหา ทาไห้ได้ข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการ
3. การไม่มีตลาดรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่มเกษตรกร
4. เกษตรกรมีหนี้สินมากและต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง
โอกาส (Opportunity=O)
2. เทศบาลได้รับความร่วมมือจากประชาคม ในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
1. เทศบาลสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเทศบาลได้ตามแผน
3. กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการการพาณิชย์ การท่องเที่ยว ชัดเจนและเชื่อมโยงภายจังหวัด
4. การแก้ไขปัญหาด้านการพาณิชย์ และการท่องเที่ยวได้รับความร่วมมือจากหลาย ๆ
หน่วยงานที่ต้องประสานงานกัน
อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านการพาณิชย์ และการท่องเที่ยวเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลาย ๆ ส่วนงานที่ต้องประสานงานกัน
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความ
ล่าช้าในการทางาน
3. การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลทาได้ยากเมื่อผ่านประชาคมแล้ว
4. เทศบาลไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเทศบาลได้ทุกโครงการ/กิจกรรม
ตามที่ผ่านการประชาคม เนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การคุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การกาจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม
3. การกาจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
4. การจัดตั้งและการดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
5. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
จุดแข็ง (Streng=S)
1. เทศบาลตาบลบุสูง ดาเนินการจัดเก็บขยะได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
2. เทศบาลตาบลบุสูง มีสถานที่กาจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ

- 13 3. ประชาชนมีการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เห็นได้จากการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล และเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากขึ้น
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ห้วย หนอง คลองต่างๆ ในเขตเทศบาลตาบล
บุสูง ยังสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. เทศบาลมีงบประมาณจากัดในด้านการดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2. ประชาชนบางส่วนในเขตเทศบาลขาดจิตสานึกในการรักษาความสะอาด เช่น การทิ้งขยะ
ไม่เป็นที่ การปล่อยนาเสียจากครัวเรือนลงสู่แม่น้า ลาคลอง การฉีดยากาจัดวัชพืชและแมลงเป็นต้น
3. สถานที่กาจัดขยะมีไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะในแต่ละวัน และต้องไปจ้างเทศบาลอื่นกาจัด
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละปี
4. ในฤดูฝนเกิดน้าท่วมฉับพลันการระบายน้าล่าช้า ในฤดูแล้งก็แล้งนานมีปัญหาน้าใช้เพื่อ
การเกษตร
โอกาส (Opportunity=O)
1. มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่น ห้ ว ย หนอง คลองต่ า งๆ ในเขตเทศบาล
ยังสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและชุมชนในการร่วมกันจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาล เช่น ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาด้านสิ่งปฏิกูล
3. ประชาชนให้ความร่วมมือในการส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อม เช่นการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง,
การประชาคมบ่อบาบัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
4. เทศบาลขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่น ในการขุดลอกคูคลอง
ที่ตื้นเขิน เพื่อช่วยระบายการไหลบ่าของน้า
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอและจากัด ทาให้
การดาเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนหรือระยะเวลาที่กาหนดไว้
2. เทศบาลขาดบุคลากรที่มีความถนัด หรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม
3. ประชาชนขาดความรู้,ขาดจิตสานึกในการจัดการขยะ, การฉีดยากาจัดวัชพืชและแมลง
4. การระบายน้ าท่ว ม,น้าล้ นตลิ่ง ล่ าช้าประชาชนได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนะธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การจัดการศึกษา
2. การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
3. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
4. การศึกษา การทานุบารุงศาสนา การส่งเสริมวัฒนธรรม

- 14 จุดแข็ง (Strength=S)
1. ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง
2. เทศบาลมีบุคลากรและอัตรากาลัง ที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. เทศบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
4. เทศบาลสนับ สนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน และเยาวชน พร้อมทั้ง
จัดหาสถานที่เพื่อให้ประชาชนใช้ออกกาลังกายในหมู่บ้าน
5. เทศบาลจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น พิธีรดน้าขอ
พรผู้สูงอายุ งานประเพณีบุญบั้งไฟ งานประเพณีเข้าพรรษา งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. เทศบาลยังขาดศักยภาพในการจัดการศึกษา เนื่องจากขาดอัตรากาลังเจ้าหน้าที่
2. ประชาชนยั งขาดความสนใจ และความใส่ ใจในการส่ งเสริม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
3. เยาวชนยังขาดความสนใจในการส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
4. ประชาชนขาดความสนใจในการทานุบารุงศาสนา เนื่องจากสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โอกาส (Opportunity=O)
1. เทศบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
2. เทศบาลสนับ สนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน และเยาวชน พร้อมทั้ง
จัดหาสถานที่เพื่อให้ประชาชนใช้ออกกาลังกายในหมู่บ้าน
3. เทศบาลจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น พิธีรดน้าขอ
พรผู้สูงอายุ งานประเพณีบุญบั้งไฟ งานประเพณีเข้าพรรษา งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ
4. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการทานุบารุงศาสนาอย่างต่อเนื่อง
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. เทศบาลตาบลบุสูงมีพื้นที่ 44 ตารางกิโลเมตร 22 หมู่บ้าน ทาให้การบริการไม่ทั่วถึง
2. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทาได้จากัด เนื่องจากไม่เพียงพอ
3. ประชาชนยังไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควรเนื่องจากปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน
หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
2. ประสานและให้ ความร่ ว มมื อในการปฏิบั ติห น้ าที่ ของสภาต าบลและองค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
3. การแบ่ ง สรรเงิ น ซึ่ ง ตามก าหมายจะต้ อ งแบ่ ง ให้ แ ก่ ส ภาต าบลและ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
4. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น

- 15 จุดแข็ง (Strength=S)
1. เทศบาลสนั บสนุ นสภาตาบลและองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น อื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
2. เทศบาลประสานและให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ของสภาต าบลและองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในทุกโอกาส
3. เทศบาลให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตามที่ได้รับการร้องขอ
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นมีความเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถบริหารจัดการองค์กร
ของตนเองได้จึงไม่ต้องขอรับการสนับสนุน
2. การตั้ง งบประมาณสนับสนุน กิจกรรม หรือพัฒนาร่วมกันทาได้ยากเนื่องจากติดขัด
ที่ระเบียบ กฎหมาย
3. การแบ่ งสรรเงิ น ซึ่งตามกาหมายจะต้องแบ่งให้ แก่ ส ภาตาบลและองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ทาได้ในสภาวะที่จากัด
โอกาส (Opportunity=O)
1. เทศบาล และ อบต.สามารถทากิจการนอกเขตได้ตามที่กฎหมายสนับสนุนให้ดาเนินการได้
2. รัฐ บาลมีการส่งเสริม ให้เทศบาลสนับสนุนกิจกรรม หรือพัฒ นาร่ว มกันกับส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
3. รัฐบาลการแบ่งสรรเงินซึ่งตามกาหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat=T)
1. การทากิจการนอกเขตได้ตามที่กฎหมายกาหนด เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลาย ๆ ส่วนราชการที่ต้องประสานงานกันจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความ
ล่าช้าในการทางาน
3. รัฐบาลการแบ่งสรรเงินซึ่งตามกาหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นไม่เพียงพอต่อความต้องการ

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่เทศบาลจะดาเนินการ
เทศบาลตาบลบุสูง มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องดาเนินการดังนี้

ภารกิจหลัก
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา

- 16 7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
9. ด้านบริการและซ่อมบารุงระบบประปา

ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4. การส่งเสริมการวางแผน การลงทุน

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
เทศบาลตาบลบุสูงกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 ส่วนราชการ ได้แก่
สานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองการประปา และ
หน่วยตรวจสอบภายใน โดยได้กาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานเทศบาลทั้งสิ้น จานวน 44 อัตรา (รวมอัตรา
พนักงานครูเทศบาล) พนักงานจ้าง จานวน 53 อัตรา รวม 97 อัตรา มีผู้ครองตาแหน่งดังนี้ พนักงานเทศบาล
จ านวน 23 อัต รา พนั ก งานครู เทศบาล จานวน 8 อัตรา พนั กงานจ้างตามภารกิ จ จ านวน 34 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 16 อัตรา รวมมีผู้ครองตาแหน่ง ทั้งสิ้ น จานวน 81 อัตรา เนื่องจากที่ผ่านมา
เทศบาลต าบลบุ สู ง มีภ ารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับ ผิ ดชอบ และปริมาณงานที่เพิ่ มมากขึ้น จ านวนมาก
จึงมีความจาเป็นที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความชานาญงานหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้นจึงต้องมีการกาหนดโครงสร้างและกาหนดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภารกิจ
อานาจหน้ าที่และปริ มาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่เทศบาล และการ
ให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

8. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
8.1 โครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลตาบลบุสูง ได้ทาการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน
รวมทั้งสภาพปัญหาเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลในด้านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว โดยนาผลการวิเคราะห์มาจัดทา
กรอบโครงสร้างส่วนราชการทาการเปรียบเทียบให้เห็นว่ากรอบโครงสร้างส่วนราชการเดิมทั้งหมดมีภารกิจ งาน
และกรอบโครงสร้างส่วนราชการที่จะกาหนดขึ้นใหม่ มีภารกิจงานที่เปลี่ยนไปอย่างไร รายละเอียดดังนี้

- 17 โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
1. งานการเจ้าหน้าที่
2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. งานจัดทางบประมาณ
ฝ่ายปกครอง
1. งานทะเบียนราษฎรและบัตร
2. งานนิติการ
3. งานบริหารงานทั่วไป
4. งานเลือกตั้ง
5. งานกิจการสภา
6. งานควบคุมภายใน
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. งานรักษาความสงบเรียบร้อย
ฝ่ายธุรการ
1. งานธุรการ งานสารบรรณ
2. งานประชาสัมพันธ์
3. งานรัฐพิธี
4. งานเลขานุการ
5. งานจดทะเบียนพาณิชย์
6. งานพัฒนาชุมชน
7. งานส่งเสริมการเกษตร
2.กองคลัง
ฝ่ายบริหารงานคลัง
1. งานธุรการ งานสารบรรณ
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน
4. งานสถิติการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
1. งานพัฒนารายได้
2. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3.กองช่าง
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
1. งานธุรการ งานสารบรรณ
2. งานวิศวกรรม
3. งานสถาปัตยกรรม
4. งานผังเมือง
5. งานสาธารณูปโภค

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1. สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานการเจ้าหน้าที่
3. งานพัฒนาชุมชน
4. งานประชาสัมพันธ์
5. งานส่งเสริมการเกษตร
6. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
1. งานนิติการ
2. งานเลือกตั้ง
3. งานกิจการสภา
4. งานทะเบียนราษฎรและบัตร
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
1. งานรักษาความสงบ
2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายธุรการ
1. งานธุรการ งานสารบรรณ
2. งานเลขานุการผู้บริหาร
3. งานรัฐพิธี
4. งานจดทะเบียนพาณิชย์
2.กองคลัง
1. งานธุรการ งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานคลัง
1. งานพัสดุและทรัพย์สิน
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานสถิติการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
1. งานพัฒนารายได้
2. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
3. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3.กองช่าง
1. งานธุรการ งานสารบรรณ
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
1. งานวิศวกรรม
2. งานสถาปัตยกรรม
3. งานผังเมือง
4. งานสาธารณูปโภค
5. งานสวนสาธารณะ

หมายเหตุ
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7. งานศูนย์เครื่องจักรกล
8.งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. งานธุรการ งานสารบรรณ
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. งานวางแผนสาธารณสุข
5. งานศูนย์บริการสาธารณสุข
6. งานรักษาความสะอาด
7. งานเผยแพร่และฝึกอบรม
8. งานส่งเสริมสุขภาพ
9. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
10. งานสัตวแพทย์
5.กองการศึกษา
ฝ่ายบริหารการศึกษา
1. งานธุรการ งานสารบรรณ
2. งานงบประมาณ
3. งานแผนและโครงการ
4. งานการศึกษาปฐมวัย
5. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
6. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
7. งานกีฬาและนันทนาการ
6.กองการประปา
1. งานธุรการ งานสารบรรณ
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานพัฒนารายได้
4. งานผลิต
5. งานวิเคราะห์คุณภาพน้า
6. งานติดตั้ง
7. งานซ่อมบารุง
7.หน่วยตรวจสอบภายใน
1. งานตรวจสอบบัญชี
2. งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
3. งานตรวจสอบทรัพย์สินและการใช้ประโยชน์

6.งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
7.งานควบคุมและตรวจสอบบาบัดน้าเสีย
4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. งานธุรการ งานสารบรรณ
2. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. งานวางแผนสาธารณสุข
4. งานศูนย์บริการสาธารณสุข
5. งานรักษาความสะอาด
6. งานเผยแพร่และฝึกอบรม
7. งานส่งเสริมสุขภาพ
8. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
9. งานสัตวแพทย์
5.กองการศึกษา
1. งานธุรการ งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารการศึกษา
1. งานแผนและโครงการ
2. งานงบประมาณ
3. งานการศึกษาปฐมวัย
4. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
5. งานกีฬาและนันทนาการ
6. งานกิจการศาสนา
7. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.กองการประปา
1. งานธุรการ งานสารบรรณ
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานพัฒนารายได้
4. งานผลิต
5. งานวิเคราะห์คุณภาพน้า
6. งานติดตั้ง
7. งานซ่อมบารุง
7.หน่วยตรวจสอบภายใน
1. งานตรวจสอบบัญชี
2. งานตรวจสอบทรัพย์สิน
3. งานควบคุมภายใน
4. งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา

- 19 8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
เทศบาลตาบลบุสูง ได้วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจที่จะดาเนินการในแต่ละส่วน
ราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ เพื่อนามาวิเคราะห์ การ
กาหนดตาแหน่งประเภท สายงาน และจานวนเท่าใด ในแต่ละส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน
ให้ เ กิ ด ความคุ้ ม ค่ า ต่ อ งบประมาณ และเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของเทศบาล เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 – 2566
ส่วนราชการ
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับต้น)
สานักปลัดเทศบาล (01)
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก)
นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก
ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นิติกร (ปก/ชก)
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง/ชง)
ฝ่ายธุรการ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นักการ (ทักษะ)
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป)
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป
ยาม
กองคลัง (04)
ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง)

กรอบ กรอบอัตรากาลังที่คาดว่า
อัตรา จะได้ใช้ในช่วงระยะเวลา
เพิ่ม/ลด
หมาย
กาลัง
3 ปี ข้างหน้า
เหตุ
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566
1
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1

1
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-
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1

1
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-

-
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1
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1

1

-

-

-

1
1

1
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1
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-

-

-

1
1
1
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2
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

-

-
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1
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-

-

-

1
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-
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ฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการคลัง (ปก/ชก)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง)
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กองช่าง (05)
ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
วิศวกรโยธา (ปก/ชก)
นายช่างโยธา (ปง/ชง)
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ช่างเครื่องสูบน้า (ทักษะ)
พนักงานตกแต่งสวน (ทักษะ)
คนงานทั่วไป
คนสวน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก/ชก)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานประจารถขยะ (ทักษะ)
คนงานทั่วไป
กองการศึกษา (08)
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
ฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก/ชก)
ครู
ครูผู้ดูแลเด็ก

กรอบ กรอบอัตรากาลังที่คาดว่า
อัตรา จะได้ใช้ในช่วงระยะเวลา
เพิ่ม/ลด
หมาย
กาลัง
3 ปี ข้างหน้า
เหตุ
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
2
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

2
1

2
1

2
1

2
1

-

-

-

1
5
3

1
5
3

1
5
3

1
5
3

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
8
2

1
1
8
2

1
1
8
2

1
1
8
2

-

-

-
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ส่วนราชการ
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ))
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ดูแลเด็ก
กองการประปา (09)
ผู้อานวยการกองการประปา
(นักบริหารงานประปา ระดับต้น)
เจ้าพนักงานประปา (ปง/ชง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง)
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานผลิตน้าประปา (ทักษะ)
พนักงานผลิตน้าประปา
พนักงานจดมาตรวัดน้า
พนักงานเก็บเงิน
หน่วยตรวจสอบภายใน (12)
รวมทั้งสิน

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

กรอบอัตรากาลังที่คาดว่าจะ
ได้ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า
2564 2565 2566

เพิ่ม/ลด

หมาย
เหตุ

2564

2565

2566

1
2
2
1
1

1
2
2
1
1

1
2
2
1
1

1
2
2
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1
1
1
4
2
1
1

1
1
1
4
2
1
1

1
1
1
4
2
1
1

1
1
1
4
2
1
1

-

-

-

97

97

97

97

-

-

**********************************
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตาบลบุสูง
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

สานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

(นักบริหารงานช่าง
ระดับกลาง)

ฝ่ายอานวยการ
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานการเจ้าหน้าที่
3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. งานพัฒนาชุมชน
5. งานประชาสัมพันธ์
6. งานส่งเสริมการเกษตร
ฝ่ายปกครอง
1. งานทะเบียนราษฎรและบัตร
2. งานนิติการ
3. งานเลือกตั้ง
4. งานกิจการสภา
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. งานรักษาความสงบ
ฝ่ายธุรการ
1. งานธุรการ งานสารบรรณ
2. งานเลขานุการผู้บริหาร
3. งานรัฐพิธี
4. งานจดทะเบียนพาณิชย์

- งานธุรการ งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารงานคลัง
1. งานพัสดุและทรัพย์สิน
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานสถิติการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
1. งานพัฒนารายได้
2. งานผลประโยชน์และกิจการ
พาณิชย์
3. งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

- งานธุรการ งานสารบรรณ
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
1. งานวิศวกรรม
2.งานสถาปัตยกรรม
3. งานผังเมือง
4. งานสาธารณูปโภค
5. งานสวนสาธารณะ
6. งานจัดสถานที่และการ
ไฟฟ้าสาธารณะ
7. งานควบคุมและตรวจสอบ
บาบัดน้าเสีย

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
1. งานตรวจสอบบัญชี
2. งานตรวจสอบทรัพย์สนิ
3. งานควบคุมภายใน
4. งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)

1. งานธุรการ งานสารบรรณ
2. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. งานวางแผนสาธารณสุข
4. งานศูนย์บริการสาธารณสุข
5. งานรักษาความสะอาด
6. งานเผยแพร่และฝึกอบรม
7. งานส่งเสริมสุขภาพ
8. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
9. งานสัตวแพทย์

กองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

-. งานธุรการ งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหารการศึกษา
1. งานแผนและโครงการ
2. งานงบประมาณ
3. งานการศึกษาปฐมวัย
4. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
5. งานกีฬาและนันทนาการ
6. งานกิจการศาสนา
7. งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม

กองการประปา
(นักบริหารงานประปา
ระดับต้น)

1. งานธุรการ งานสารบรรณ
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานพัฒนารายได้
4. งานผลิต
5. งานวิเคราะห์คุณภาพน้า
6. งานติดตั้ง
7. งานซ่อมบารุง

- 27 สานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1)

1.หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1)
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานการเจ้าหน้าที่
3. งานพัฒนาชุมชน
4. งานประชาสัมพันธ์
5. งานส่งเสริมการเกษตร
6. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราพนักงาน
1. นักทรัพยากรบุคคล ชก (1)

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก (1)

2.หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1)
1.งานทะเบียนราษฎรและบัตร
2. งานนิติการ
3. งานเลือกตั้ง
4. งานกิจการสภา
อัตราพนักงาน
1. นิติกร ชก (1)
2. ผช.นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (1)
3. คนงานทั่วไป (1)

3. นักพัฒนาชุมชน ปก (1)
4. ผูช้ ่วยนักทรัพยากรบุคคล (1)
5. ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานการเกษตร (1)
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1)
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (1)
8. นักการ (1)
9. พนักงานขับรถยนต์ (1)
10. ยาม (1)

ระดับ

อานวยการ
ระดับต้น
จานวน
4

3. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(0)
1. งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
2. งานรักษาความสงบ

1. งานธุรการ งานสารบรรณ
2. งานเลขานุการผู้บริการ
3. งานรัฐพิธี
4. งานจดทะเบียนพาณิชย์

อัตราพนักงาน
1. เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปง (1)
2. พนักงานดับเพลิง(ทักษะ)(1)
3. พนักงานดับเพลิง(1)

อัตราพนักงาน
1. เจ้าพนักงานธุการ ปง (1)
2. ผช.จพง.ธุรการ (1)
3. คนงานทั่วไป (1)

ชานาญการ ปฏิบัติการ ชานาญงาน ปฏิบัติงาน
3

1

1

4. หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1)

1

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง
ทั่วไป

ว่าง

ตามภารกิจ

รวม
(อัตรา)

8

5

1

24

- 28 กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)(0)

งานธุรการ งานสารบรรณ

2.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)(0)

1. งานพัสดุและทรัพย์สิน
อัตราพนักงาน
2. งานการเงินและบัญชี
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2)
3. งานสถิติการคลัง
อัตราพนักงาน
1. เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (0)
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1)
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)

1. งานพัฒนารายได้
2. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
3. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
อัตราพนักงาน
1. นักวิชาการการคลัง ชก (1)
2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง (0)
(3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)

1.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)(1)

ระดับ

อานวยการ
ระดับต้น
จานวน
1

ชานาญการ ปฏิบัติการ ชานาญงาน ปฏิบัติงาน
1

0

0

0

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง
ทั่วไป

ว่าง

ตามภารกิจ

รวม
(อัตรา)

5

0

4

11
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กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)(1)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)(0)

งานธุรการ งานสารบรรณ
อัตราพนักงาน
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)

ระดับ

อานวยการ
ระดับกลาง
จานวน
1

อานวยการ
ระดับต้น
0

1. งานวิศวกรรม
2. งานสถาปัตยกรรม
3. งานผังเมือง
4. งานสาธารณูปโภค
5. งานสวนสาธารณะ
6. งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
7. งานควบคุมและตรวจสอบบาบัดน้าเสีย
อัตราพนักงาน
1. วิศวกรโยธา ปก/ชก (0)
2. นายช่างโยธา ชง (1)
3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)
4. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1)
5. ช่างเครื่องสูบน้า (ทักษะ) (1)
6. พนักงานตกแต่งสวน (ทักษะ) (1)
7. คนสวน (1)
8. คนงานทั่วไป (2)

ปฏิบัติการ ชานาญงาน ปฏิบัติงาน
0

1

0

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง
ทั่วไป

ว่าง

ตามภารกิจ

รวม
(อัตรา)

5

3

2

12

- 30 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
ระดับกลาง) (1)
อัตราพนักงาน
1. นักวิชาการสาธารณสุข ชก (2)
1. เจ้าพนักงานธุรการ ปง (1)
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (0)
3. พนักงานประจารถขยะ (ทักษะ) (5)
4. คนงานทั่วไป (3)

1. งานธุรการ งานสารบรรณ
2. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. งานวางแผนสาธารณสุข
4. งานศูนย์บริการสาธารณสุข
5. งานรักษาความสะอาด
6. งานเผยแพร่และฝึกอบรม
7. งานส่งเสริมสุขภาพ
8. งานป้องกันและควบคุมโรค
9. งานสัตวแพทย์

ระดับ

อานวยการ ชานาญการ
ระดับกลาง
จานวน
1
2

ชานาญงาน ปฏิบัติงาน
1

0

พนักงานจ้าง

พนักงาน
จ้างทั่วไป

ว่าง

ตามภารกิจ

รวม
(อัตรา)

5

3

1

13

- 31 กองการศึกษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)(0)

งานธุรการ งานสารบรรณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)(0)

อัตราพนักงาน
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)

ระดับ

อานวยการ
ระดับต้น
จานวน
0

1. งานแผนและโครงการ
2.งานงบประมาณ
3.งานการศึกษาปฐมวัย
4. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
5.งานกีฬาและนันทนาการ
6. งานกิจการศาสนา
7. งานส่งเสริมประเพณีศลิ ปวัฒนธรรม
อัตราพนักงาน
1. นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (1)
1. นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก (0)
2. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (1)
3. ครู (8)
4. ครูผู้ดูแลเด็ก (0)
5. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (3)
6. ผู้ดูแลเด็ก (1)

ชานาญการ ปฏิบัติการ
0

1

ครู

ครูผู้ดูแลเด็ก

8

0

ตามภารกิจ

พนักงานจ้าง
ทั่วไป

ว่าง

5

1

6

พนักงานจ้าง

รวม
(อัตรา)
21

- 32 กองการประปา
ผู้อานวยการกองการประปา
(นักบริหารงานประปา ระดับต้น)(0)
1. งานธุรการ งานสารบรรณ
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานพัฒนารายได้
4. งานผลิต
5. งานวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้า
6. งานติดตั้ง
7. งานซ่อมบารุง

ระดับ

อานวยการ
ระดับต้น
จานวน
0

อัตราพนักงาน
1. เจ้าพนักงานประปา ปง (1)
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง (1)
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา (1)
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
5. พนักงานผลิตน้าประปา (ทักษะ)(1)
6. พนักงานผลิตน้าประปา (5)
7. พนักงานจดมาตรวัดน้า (1)
8. พนักงานเก็บเงิน (1)

ชานาญการ ปฏิบัติการ ชานาญงาน ปฏิบัติงาน
0

0

2

0

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง
ทั่วไป

ว่าง

ตามภารกิจ

รวม
(อัตรา)

7

4

1

14

- 33 หน่วยตรวจสอบภายใน
1.งานการตรวจสอบบัญชี
2. งานตรวจสอบทรัพย์สิน
3. งานควบคุมภายใน
4. งานตรวจสอบพัสดุและ
การเก็บรักษา

- 39 12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล
เทศบาลตาบลบุ สู งได้จัดทาแผนพัฒ นาบุคลากร 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564-2566
โดยให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคนทุกตาแหน่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล และได้รับ
การพัฒนาในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี
การพัฒนาบุคลากรนอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรม
แล้ว เทศบาลยังต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย เช่น การพัฒนาไปสู่
Thailand 4.0 ดังนี้ จึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยกาหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการทางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
หลัก กล่าวคือ
1. เป็ นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการทางานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่ งปันข้อมูล ซึ่งกัน และกัน และ
สามารถเข้ า มาตรวจสอบการท างานได้ ต ลอดจนเปิ ด กว้ า งให้ ก ลไกหรื อ ภาคส่ ว นอื่ น ๆ เช่ น ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดาเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วน
อื่นๆ เป็ นผู้รับผิ ดชอบดาเนินการแทน โดยการจัด ระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการ
ทางานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้อง
เชื่อมโยงการทางานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามกับ
ตัว เองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลื อจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมทั่งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ
ที่ตรงกับ ความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่ ว น
ราชการเพื่อให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในทุกจุด ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะ
ติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมั ย ต้องทางาน อย่ างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นสานักงานใหม่ รวมทั้งทาให้บุคลากรมีความผูกพันต่อต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
4. การกาหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร 1.13.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือสารวจทักษะด้านดิจิทัลของราชการและ
บุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

- 40 ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิ ธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างของเทศบาล
เทศบาลตาบลบุสูงได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างจ้าง
เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนด
เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
1. การยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัย
*****************************************

