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แผนอัตราก าลัง  ๓  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60 
 
 

๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง  มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้
ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก  และคุณภาพของงาน ปริมาณงาน  
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลัง ของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)   ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 

๑.๒  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12  พฤษภาคม 2547  โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  ก าหนดเพ่ือเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความ
เหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยได้ก าหนดให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง มาก าหนดเป็นประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการน ามาจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 3)  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557   

1.3  คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาล จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น             
(ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้เทศบาล  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่ง ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ 2558 – 2560  
  ๑.๓  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลแวงใหญ่  จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง                  
๓ ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60  ขึ้น 
 
 
 ๒.๑  เพ่ือให้เทศบาลต าบลแวงใหญ่ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้าง 
ทีห่มาะสมไม่ซ้ าซ้อน  อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล 

๒.๒  เพ่ือให้เทศบาลต าบลแวงใหญ่  มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลต าบล  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๑. หลักการและเหตุผล 

๒. วัตถุประสงค์ 
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๒.๓  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและ
การใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

๒.๔  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการก าหนดประเภท
ต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่ง พนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม ่

๒.๕ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของ ให้
เทศบาลต าบลแวงใหญ่  

2.6  เพ่ือให้เทศบาลต าบลแวงใหญ่ สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ 
และการใช้อัตราก าลังบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๒.7 เพ่ือให้เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ด าเนินการวางแผนใช้อัตราก าลังบุคลการให้เหมาะสม          
กับการพัฒนาบุคลการได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.8  เพ่ือให้เทศบาลต าบลแวงใหญ่มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี 
หรือนโยบายของเทศบาลได้   

 
   

  เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ได้ด าเนินการก าหนดขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 
ปี รอบปีงบประมาณ 2558 – 2560  ดังนี้  

๓.๑  วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาล 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารและเทศบาล รวมถึงสภาพปัญหา
ของเทศบาล 
  ๓.๒ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลและจังหวัดขอนแก่น  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๓.๓ ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ 
  ๓.๔ ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในเทศบาล โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามี            
ส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการใตการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจ และอ านาจหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนรากชาร และจ านวนข้าราชการ พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าในเทศบาล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง  
  3.5  ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล 
  3.6  จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ 2558 – 2560 โดยภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย  

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
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  ๓.๕ ก าหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับ
การพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
 

 
 
 

4.1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัของเทศบาลต าบลแวงใหญ่   
เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่  17  ของถนนสายชนบท  – กุดรู   หมู่ที่ 3  

ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น  มีพ้ืนที่  26.70 ตารางกิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดขอนแก่น           
72  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร  372  กิโลเมตร  

1)  อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อ เขตพ้ืนที่ต าบลวังแสงและต าบลห้วยแก อ าเภอชนบท 
 ทิศใต้  ติดต่อ เขตพ้ืนที่ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่  และต าบลหัวทุ่ง  อ าเภอพล 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ เขตพ้ืนที่ต าบลวังแสง  อ าเภอชนบท  
 ทิศตะวันออก  ติดต่อ เขตพ้ืนที่ ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท และต าบลหนองแวงนางเบ้า อ าเภอพล 

  2)  ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  น้ าท่วมไม่ถึง บริเวณทิศเหนือของชุมชนมี            

ล าห้วยยางไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก  และทางด้านตะวันออกของชุมชน มีล าห้วยหนองเอ่ียน
ไหลผ่านพ้ืนที่จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไหลไปด้านทิศใต้ของชุมชน  ซึ่งล าห้วยทั้งสองสายนี้เป็นแนวสันแบ่งเขต
อ าเภอชนบทกับอ าเภอแวงใหญ่  และเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่เหมาะส าหรับการเกษตร   นอกจากนี้ในบริเวณ          
ใจกลางชุมชนมีสระหนองแวงเป็นสระน้ าขนาดใหญ่ใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคของประชาชนในเขตชุมชน 

3)   เขตการปกครอง 
  เทศบาลต าบลแวงใหญ่  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  7  หมู่บ้าน/ชุมชน   ได้แก่ 

หมู่ที่  1   บ้านแวงใหญ่ 
หมู่ที่  2   บ้านดอนบาลไท 
หมู่ที่  3   บ้านหัวหนองแวง 
หมู่ที่  4   บ้านหนองกระรอก 
หมู่ที่  5   บ้านบะแค 
หมู่ที่  6   บ้านแวงพัฒนา 
หมู่ที่  7    บ้านเมืองทอง 

                   4)  จ านวนประชากร (ณ  วันที่  2  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2557)  ภายในเขตเทศบาลต าบล
แวงใหญ่  มีประชากรทั้งหมด  5,178  คน  แยกเป็นชาย  2,503  คน  หญิง 2,675  คน  จ านวนครัวเรือน 
1,600  ครัวเรือน  ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 1:193 (ตารางกิโลเมตร/คน) หมู่บ้านที่มีจ านวนประชากรมาก
ที่สุดคือ บ้านหัวหนองแวง  หมู่ที่  3  มีจ านวน 1,058  คน ส่วนหมู่บ้านที่มีจ านวนประชากรน้อยที่สุดคือ บ้าน 
บะแค  หมู่ที่  5  มีจ านวน  563  คน  

 

 

๔. สภาพปัญหาของพื้นท่ีและความต้องการของประชาชน 
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5)  จ านวนครัวเรือนทั้งหมด (ณ วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557) 1,600 ครัวเรือน 

 

 

 

 

 

      ข้อมูลประชากรย้อนหลัง  3  ปี   เทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
 

หมู่ที ่
2554 

 
2555 

 

 
2556 

 

2557 
 (ณ วันที่ 2 เดือน 
เมษายน  2557) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 380 441 821 379 440 819 376 449 825 378 436 814 

2 386 414 800 383 415 798 375 419 794 373 417 790 

3 513 552 1,065 513 555 1,068 519 551 1,070 505 553 1,058 

4 385 386 771 384 383 767 392 388 780 401 396 797 

5 265 289 554 265 289 554 261 293 554 269 294 563 

6 289 303 592 289 302 591 288 299 587 294 292 586 

7 287 278 565 283 276 559 287 278 565 283 287 570 

รวม
ทั้งสิ้น 

2,505 2,663 5,168 2,496 2,660 5,156 2,498 2,677 5,175 2,503 2,675 5,178 

สถิติจ านวนครัวเรือนย้อนหลัง  3  ปี 

หมู่ที่ หน่วย 
ข้อมูลครัวเรือนต าบลแวงใหญ่ 

2554 2555 2556 2557 
(ณ วันที่ 2 เดือนเมษายน)  

1 ครัวเรือน 212 213 218 219 

2 ครัวเรือน 199 199 204 205 

3 ครัวเรือน 408 412 422 452 

4 ครัวเรือน 165 167 169 169 

5 ครัวเรือน 147 147 150 152 

6 ครัวเรือน 153 154 155 157 

7 ครัวเรือน 213 215 224 246 

รวมทั้งสิ้น ครัวเรือน 1,497 1,507 1,542 1,600 
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6)  ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 

- สถานศึกษา นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จ านวนโรงเรยีน 

(โรง) 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จ านวนครู (คน) 

จ านวนบุคลากรทาง
การศึกษา (คน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 99 3 2 

ระดับอนุบาล (ร.ร.เอกชน) 1 127 3 1 

ระดับประถม(รัฐบาล) 2 292 23 12 

ระดับประถม(เอกชน) 1 173 17 3 

ระดับมัธยม 1 843 40 16 

ระดับอาชีวศึกษา - - - - 

ระดับอุดมศึกษา - - - - 
               
   -ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล าดับ ช่ือประเพณ ี
เดือนที่จัดงาน 
(เดือนที่ 1-12) 

รายละเอียด (จุดเด่น) 

1 ประเพณีทอดกฐิน 10 , 11 ถวายผ้าพระกฐิน 

2 ประเพณีลอยกระทง 11 ประกวดขบวนแห ่กระทง นางนพมาศ 

3 ประเพณีส่งท้ายปีเกา่-ต้อนรับปีใหม่ 12 , 1 แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม ่

4 ประเพณีสงกรานต ์ 4 รดน้ าด าหัวขอพรผูสู้งอาย ุ

5 ประเพณีจัดงานวันวิสาขบูชา 5 ท าบุญตักบาตร  เวียนเทียน 

6 ประเพณีแห่เทียนพรรษา 7 ถวายเทียนพรรษา  เวียนเทียน 

7 ประเพณีบุญบั้งไฟ 6 แข่งขันจุดบั้งไฟ  ประกวดขบวนแห่ 

8 
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหนองโบสถ์และศาลเจ้า
พ่อปูุตา 

5 , 6 พิธีบวงสรวงขอฝน 

7)  สาธารณสุข - แพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข 

จ านวนแพทย ์ - คน 

จ านวนพยาบาล 2 คน 

จ านวนทันตแพทย์ 1 คน 

ทันตภิบาล - คน 

จ านวนเภสัชกร 1 คน 

จ านวน อสม. 114 คน 

จ านวนสาธารณสุขชุมชน 1 คน 
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-   สถานพยาบาล 

จ านวนโรงพยาบาลรัฐ - แห่ง 

จ านวนโรงพยาบาลเอกชน - แห่ง 

จ านวนศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง 

จ านวนคลีนิคเอกชน 4 แห่ง 

จ านวนร้านขายยา 2 แห่ง 
 

 - โรคระบาด   

ที ่ ชื่อโรคระบาด 
เดือนที่ระบาด (ระบุ
ตัวเลขเดือน 1-12) 

  -   

8)  ด้านสังคมและการสงเคราะห์ 
  - คนชรา  คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
 จ านวน 

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนที่ได้รับ 
การช่วยเหลือ 

(คน) 

จ านวน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนที่ได้รับ 
การช่วยเหลือ 

(คน) 

จ านวน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนที่ได้รับ 
การช่วยเหลือ 

(คน) 

คนชรา 
คนพิการ 
ผู้ปุวยเอดส ์

744 
76 
6 

693 
76 
6 
 

830 
74 
6 
 

681 
74 
6 
 

750 
79 
6 
 

750 
79 
6 
 

  - ศาสนสถาน  
  (1)  วัดหรือส านักสงฆ์  8 แห่ง 
  (2)  โบสถ์   1 แห่ง 
  (3)  มัสยิด   - แห่ง 
  (4)  ศาสนสถานอื่นๆ  - แห่ง  

  - ศาสนา  และผู้นับถือศาสนา 
  (1)  นับถือศาสนาพุทธ  3,826 คน 
  (2)  นับถือศาสนาคริสต์      23 คน 
  (3)  นับถือศาสนาอิสลาม                 5  คน 

  -  สุสาน 
  (1)  เมรุเผาศพ   6 แห่ง 
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9)  คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตต าบลแวงใหญ่ปี  2557 
    การจัดเก็บข้อมูล  จปฐ ปี 2557  จากครัวเรือนในเขตเทศบาล จ านวน 1,001 ครัวเรือน           

จ านวน  7 หมู่บ้าน  

                    10)  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                               -  ต ารวจ   72 นาย 
   -  เจ้าหน้าที่ด้านการปูองกัน   6 นาย 
   -  สมาชิก อปพร.          122 นาย 
         (1)  ศูนย์ปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
   -  สถานีดับเพลิง   1 แห่ง 
   -  พนักงานดับเพลิง  5 คน 
         (2)  ยานพาหนะและอุปกรณ์ดับเพลิง 
      -  รถดับเพลิง   2 คัน 
   -  รถยนต์บรรทุกน้ า  1 คัน 
   - รถกระเช้า   1 คัน 

- ถังดับเพลิง         30 ถัง 
         (3)  เจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  ข้าราชการประจ า  1 คน 
   -  พนักงานประจ า  2 คน 
   -  ลูกจ้าง   3 คน 
   -  อปพร.        122 คน 

    11)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   -ระบบโครงข่ายถนน 

ที ่ ประเภทถนน ชื่อถนน 
ความยาวถนน 

(กม) 
1 ลาดยาง ถนนแวงใหญ่ – ห้วยยาง 20.85 
2 ลาดยาง ถนนรพช.หมายเลข 4052 1.661 
3 ลาดยาง ถนนประชาราษฎร์บ ารุง 0.18 
4 ลาดยาง ถนนรพช.หมายเลข 3030 สายแวงใหญ่-ห้วยคร้อ 7.276 
5 ลาดยาง ถนนสุขาภิบาล 1 1.10 
6 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพูลสมหวัง 0.350 
7 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุรีราษฎร์บ ารุง 0.780 
8 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสารธรรมาภรณ์ 0.360 
9 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชูเจริญ 0.450 

10 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนไผ่สีทอง 0.410 
11 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอิสระ 0.340 
12 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแถวหมอพัฒนา 0.320 
13 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิเศษสิงห์ศร 0.400 
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ที ่ ประเภทถนน ชื่อถนน 
ความยาวถนน 

(กม) 
14 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนร่วมมิตร 0.370 
15 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บูรณะ 0.410 
16 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาร่วมใจ 1.150 
17 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชานุสรณ์ 0.260 
18 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาราษฎร์บ ารุง 1.120 
19 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพรมราช 0.380 
20 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ 0.540 
21 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ 0.530 
22 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดงอานนท์ 0.310 
23 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศิริราษฎร์บ ารุง 0.620 
24 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสารพัด 0.440 
25 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประจักษ์ 0.470 
26 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาอุทิศ 0.530 
27 ลูกรัง ถนนแวงใหญ่-โคกสว่าง 3.540 
28 ลูกรัง ถนนยุทธศาสตร์ 3.600 
29 ลูกรัง ถนนโสกมูลหมา-ฝายหลวง 1.560 
30 ลูกรัง ถนนเครือซูท 0.990 
31 ลูกรัง ถนนแวงใหญ่-ทุ่มห้วย 1.110 
32 ลูกรัง ถนนหนองอินทร์พัฒนา 0.860 
33 ลูกรัง ถนนท่าเกวียนพัฒนา 2.740 
34 ลูกรัง ถนนภูนารักษ์ 0.780 
35 ลูกรัง ถนนฝายราษฎร์-โนนตะก่ัว 1.850 
36 ลูกรัง ถนนหนองเขียนพัฒนา 0.760 
37 ลูกรัง ถนนท่าเกวียนพัฒนา ซอย 1 0.520 
38 ลูกรัง ถนนบะแค-โนนสวรรค ์ 2.150 
39 ลูกรัง ถนนบะแค-หัวฝาย 0.780 
40 ลูกรัง ถนนสระแดง 1.190 
41 ลูกรัง ถนนหลุบกุง 3.960 
42 ลูกรัง ถนนแว่นประชา 1.140 
43 ลูกรัง ถนนกัลยา 1.040 
44 ลูกรัง ถนนรวมญาติ 0.480 
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- ระบบโครงข่ายถนน  สะพาน 

ที ่ ประเภทสะพาน ชื่อสะพาน ความยาวสะพาน (กม.) 

1 คอนกรีต ล าห้วยหนองเอ่ียน หมู่ที่ 7 0.05 

2 คอนกรีต ล าห้วยหนองเอ่ียน หมู่ที่ 4 0.05 

- ประปา 

ปริมาณการใช้น้ าประปา 0.25 ล้าน.ลบ.ม.  

 

- ไฟฟูา 

จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้ - หลัง  

-การสื่อสารและโทรคมนาคม 
จ านวนโทรศัพท์บ้าน 1,000 หมายเลข  

จ านวนโทรศัพท์สาธารณะ 7 หมายเลข  
 

12)   ด้านเศรษฐกิจ 
  -อุตสาหกรรม 

จ านวนโรงงาน 1 โรง  

จ านวนแรงงาน 10 คน  
 

13)   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ปริมาณน้ ากักเก็บ 

ปริมาณน้ ากักเก็บ 1.50 ล้าน ลบ.ม. 

ปริมาณน้ าที่ใช้ในการเกษตร 1.00 ล้าน ลบ.ม. 
 

           -ทรัพยากรป่าไม้ 
ประเภทปุา พ้ืนที่ปุาไม้ (ตร.กม.) 

ชื่อปุาชุมชน ปุาชุมชนบ้านบะแค หมู่ที่  5 0.21 

ชื่ออุทยานแห่งชาติ.................-............................................  -  

-ทรัพยากรดิน ลักษณะการใช้ที่ดิน 

ประเภทพื้นที่ จ านวนพื้นที่ หน่วย 

พ้ืนที่พักอาศัย 0.9 ตร.กม. 

พ้ืนที่พาณิชยกรรม 0.13 ตร.กม. 
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พ้ืนที่เกษตรกรรม 13.13 ตร.กม. 

พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานรัฐ 0.06 ตร.กม. 

พ้ืนที่สาวนสาธารณะ 0.01 ตร.กม. 

พ้ืนที่สถานศึกษา 0.10 ตร.กม. 

พ้ืนที่ว่างสาธารณะ 0.56 ตร.กม. 

พ้ืนที่อ่ืน ๆ 6.04 ตร.กม. 

   

  -ด้านสิ่งแวดล้อม 

ประเภทพื้นที่ จ านวนพื้นที่ หน่วย 

จ านวนโรงบ าบัดน้ าเสีย - แห่ง 

จ านวนรถยนต์เก็บขยะ 2 คัน 

จ านวนสถานที่ก าจัดขยะ 1 แห่ง 

ข .ศักยภาพท้องถิ่น 
  1)  ศักยภาพโครงสร้างบุคลากรและกระบวนการบริหารงานบุคคล  

เทศบาลต าบลแวงใหญ่  มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  
8   กรกฎาคม  พ .ศ .  2555  โ ดยผู้ ไ ด้ รั บการ เ ลื อกตั้ ง ให้ เ ป็ นนายก เทศมนตรี คนปั จจุ บั น   คื อ                         
นายสุรพล  เวียงวงษ์ โดยมีคณะบริหาร  ประกอบด้วย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 นายสุรพล  เวียงวงษ์ นายกเทศมนตรี 085-0117564 
2 นางประภาวรรณ  บุญตา รองนายกเทศมนตรี 087-4375045 
3 นายสายัณห์  งวงช้าง รองนายกเทศมนตรี 089-5559688 
4 นายวิเชียร  ศรีวัฒนพงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 086-6381451 
5 นางรัตนาพร  โคตรบรรเทา เลขานุการนายกเทศมนตรี 086-2283862 

 
 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ประกอบด้วย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 นายธิเวช  ปลัดศรีช่วย ประธานสภาเทศบาล 089-8411750 
2 นายวิเชรษฐ์  บุพศิริ รองประธานสภาเทศบาล 081-0480678 
3 นายบุญถิ่น  ทุมภานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล 086-2221919 
4 นายอนันต์  โคสาดี สมาชิกสภาเทศบาล 084-0325401 
5 นายเลิง  สุโข สมาชิกสภาเทศบาล 086-2319730 
6 นายธานินทร์  ศิริมงคลเมือง สมาชิกสภาเทศบาล 089-2794711 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
7 นายนิพนธ์  จันทร์เล็ก สมาชิกสภาเทศบาล 089-7094995 
8 นายสุรศักดิ์  สุขโข สมาชิกสภาเทศบาล 089-0847254 
9 นายสุทัศน์  บุคละ สมาชิกสภาเทศบาล 089-2796871 

10 นายคมกฤษ  โทอ้ึน สมาชิกสภาเทศบาล 080-7580792 
11 นายวสันต์  จันทร์หนองแวง สมาชิกสภาเทศบาล 081-1879564 
12 นางไมตรี  ดีสม สมาชิกสภาเทศบาล 080-7643024 

 
 

2)  ศักยภาพด้านการคลัง 

สถิติรายรับย้อนหลัง 3 ปี 
 

รายรับ รหัส 
รับจริงป ี  
2554 

รับจริงป ี  
2555 

รับจริงป ี  
2556 

รายได้จัดเก็บเอง     

หมวดภาษีอากร 100 339,834.00 347,268.60 407,441.00 

(1) ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 101 221,860.00 243,413.00 277,957.00 

(2) ภาษีบ ารุงท้องถิ่น 102 50,555.00 45,614.00 48,949.00 

(3) ภาษีปูาย 103 67,419.00 58,241.60 80,535.00 

(4) อากรการฆา่สัตว ์ 104 - - - 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 120 441,162.00 291,601.00 281,269.00 

(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆา่
สัตว์และจ าหน่ายเนื้อสตัว ์

121 - - - 

(2) ค่าธรรมเนียมการพนันเพิ่ม 123 - - - 

(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 125 - - - 

(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 126 144,800.00 136,640.00 166,500.00 

(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือ 
สิ่งปฏิกูล 

127 - - - 

(6) ค่าธรรมเนียมใช้สถานท่ีสะสมอาหาร 128 - 2,300.00 4,450.00 

(7) ค่าธรรมเนียมฌาปนสถาน 129 - - - 

(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 131 2,530.00 2,420.00 2,410.00 
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รายรับ รหัส 
รับจริงป ี  
2554 

รับจริงป ี  
2555 

รับจริงป ี  
2556 

(9) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 137 28,855.00 27,900.00 18,150.00 

(10) ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายและ
ข้อบังคับท้องถิ่น 

139 - - 
 
- 
 

(11)ค่าปรับการผิดสัญญา 140 215,400.00 89,052.00 30,696.00 

(12) ค่าปรบัอ่ืน ๆ 141 - - - 

(13)ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน หรือ 
ก าจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย 

142 - - - 

     

(15)ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ 

145 - - - 

(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 146 5,257.00 6,310.00 8,453.00 

(17)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดย 
ใช้เครื่องขยายเสยีง 

147 2,550.00 2,699.00 3,600.00 

(18)ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 148 41,770.00 24,280.00 47,010.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 200 772,357.92 954,978.75 1,013,153.00 

(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานท่ี 202 553,120.00 582,185.00 611,920.00 

(2) ดอกเบี้ย 203 219,237.92 372,793.75 401,233.00 

(3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ 204 - - - 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย ์

    

(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะ
การ 

251 - - - 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 300 609,834.00 301,904.00 254,896.60 

(1) เงินท่ีมีผู้อุทิศให ้ 301 - - - 

(2) ค่าขายแบบแปลน 302 89,000.00 90,500.00 30,100.00 

(3) ค่าเขียนแบบแปลน 303 - - - 

(4) ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค ารอ้ง 304 68.00 70.00 96.00 

(5) รายได้เบด็เตล็ดอื่น ๆ 307 520,766.00 211,334.00 224,700.60 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้  อปท.  17,122,149.62 16,851,239.03 21,479,517.10 
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รายรับ รหัส 
รับจริงป ี  
2554 

รับจริงป ี  
2555 

รับจริงป ี  
2556 

หมวดภาษีจัดสรร 1000    

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตห์รือล้อเลื่อน 1001 - - - 

(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9 1002 1,977,123.45 2,228,423.65 2,438,319.20 

(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มกระจายอ านาจ 1003 11,057,818.42 10,950,575.43 14,523,607.42 

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1004 71,437.12 69,098.81 216,927.90 

(5) ภาษีสุรา 1005 796,814.94 863,450.67 884,662.06 

(6) ภาษีสรรพสามิต 1006 1,918,880.02 1,551,250.28 1,935,826.28 

(7) ภาษีการพนัน 1007 - - - 

(8) ค่าภาคหลวงแร ่ 1010 86,317.59 28,886.35 29,128.01 

(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 1011 171,071.08 272,246.84 320,474.23 

(10) ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนและนิติกรรม
ที่ดิน 

1013 1,042,687.00 887,307.00 1,130,572.00 

รายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.  11,349,554.00 10,424,626.00 11,486239.00 

(1) เงินอุดหนุนเพื่อการบรูณะท้องถิ่นและ
กิจการอื่น อุดหนุนท่ัวไป 

2000 11,349,554.00 10,424,626.00 11,486239.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบวุัตถุประสงค์     

(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา 3000  741,497.00 780,276.77 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนครู
ศูนย์ 

3001  649,530.00 756,000.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุการศึกษา   57,600.00 - 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครองชีพ   - 15,096.77 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคม 3002  19,367.00 9,180.00 

- อุดหนุนท่ัวไป-อาหารกลางวัน 3003  -  

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ทุนการศึกษา
ปริญญาตร ี

3004  15,000.00  
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รายรับ รหัส 
รับจริงป ี  
2554 

รับจริงป ี  
2555 

รับจริงป ี  
2556 

(2) อุดหนุนเฉพาะกิจด้านสาธารณูปโภค 3000  6,921,900.00 14,194,600.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ประปาหมู่บ้าน 3000    

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ตลาดสดดีมี
มาตรฐาน 

3000    

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3005  5,455,900.00 5,761,800.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-เบ้ียยังชีพผู้
พิการ 

3005  454,500.00 496,000.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ไทยเข้มแข็ง   -  

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-วัสดุการศึกษา
คอมพิวเตอร์ 

   51,000.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  1,011,500.00 222,500.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-วัสดุ    168,300.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ก่อสร้างสนาม
ฟุตซอล 

   2,500,000.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-ก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้านบะแค-ฮ่องหอย 

   4,000,000.00 

- อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการติดต้ัง
กล้อง(CCTV) 

   995,000.00 

รวมรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  3,979,048.00 7,663,397.00 14,974,876.77 

รายรับจากเงินสะสม  6,888,493.00   

รายรับจากเงินกู้  5,476,000.00   

รวมรายรับทั้งสิ้น  46,978,432.54 36,835,014.38 49,897,392.47 
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สถิติรายจ่ายย้อนหลัง  3  ปี 
 

ประเภท/หมวดรายจ่าย 
รายจ่ายจริงป ี      

2554 
รายจ่ายจริงป ี      

2555 
รายจ่ายจริงป ี     

2556 

รายจ่ายงบ
กลาง 

 
 
 
 
 
 

เงินช่วยเหลือค่าท าศพ - - - 

ค่าช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 140,384.45 772,353.67 726,897.72 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 349,450.00 324,800.00 280,626.51 

เงินสมทบ ก.บ.ท. 286,522.00 360,000.00 390,670.00 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 223,542.00 184,259.00 197,846.00 

เงินส ารองจ่าย 112,794.00 271,151.92 20,000.00 

เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 911,000.00 37,800.00 136,000.00 

รายจ่าย
ประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินเดือน 5,342,872.62 5,269,149.36 5,792,331.26 

ค่าจ้างประจ า 941,100.00 1,003,080.00 879,210.00 

ค่าจ้างช่ัวคราว 1,973,719.96 2,305,800.00 2,137,895.47 

ค่าตอบแทน 3,735,556.00 3,232,605.69 3,088,274.50 

ค่าใช้สอย 3,914,790.47 4,368,933.53 4,485,090.54 

ค่าวัสด ุ 2,329,040.00 2,372,736.54 2,377,277.09 

ค่าสาธารณูปโภค 548,051.37 627,531.92 787,002.21 

เงินอุดหนุน 2,063,660.55 1,659,519.66 1,627,810.62 

รายจ่ายอื่นนอกเหนือจาก 
รายการข้างต้น 

- -  
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ประเภท/หมวดรายจ่าย 
รายจ่ายจริงป ี      

2554 
รายจ่ายจริงป ี      

2555 
รายจ่ายจริงป ี     

2556 

รายจ่ายเพื่อ 
การลงทุน 

ค่าครุภณัฑ ์ 369,910.00 417,530.00 1,852,910.00 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,429,000.00 1,635,000.00 2,633,700.00 

รายจ่ายอื่น 
 
 

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,979,048.00 7,648,997.00 14,975,056.77 

จ่ายจากเงินสะสม 6,888,493.00 - 353,706.80 

จ่ายจากเงินกู ้ 5,476,000.00 - - 

     

 รวม 42,014,934.42 32,491,248.29 42,742,305.49 

 

ค. ขอบข่ายและปริมาณของปัญหาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่   
1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ยังคงเป็น

ปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก็คือ  ด้าน
งบประมาณ 

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลแวงใหญ่   ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดกลาง จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด แก้ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างที่สุด  
ส่วนอีกปัญหาที่ส าคัญ  และจ าเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ  และการขยายตัวของ
ชุมชน  คือ  การวางแผนผังเมือง เพ่ือจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆ 
หรือชุมชนใหญ่ก าลังประสบปัญหามาก  เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต ส าหรับเทศบาล
ต าบลแวงใหญ่  ต้องให้ความส าคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมือง  เพ่ืออนาคตจะไม่ประสบปัญหา  หรือประสบกับ
ปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก 

2)  ด้านเศรษฐกิจ 
ในด้านเศรษฐกิจนั้นเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม เป็น

ส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการ
ประกอบอาชีพท านา 
  กล่าวโดยมาแล้ว เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนเทศบาลต าบลแวงใหญ่   ยังไม่มีจุดขายทางด้าน
เศรษฐกิจ ไม่มีพืชเศรษฐกิจที่เด่นชัด ที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญท่ีจะต้องคิด
ต่อไปว่า ท าอย่างไรจึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้าง “จุดขาย” ออกมาให้เห็นเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้น่าลงทุนในด้านอ่ืนๆ สร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 
  ในด้านศักยภาพในการบริหารงาน  การแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ยังต้องอาศัย
งบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ปัญหาด้านสังคมรวมทั้ง  ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ฯลฯ ซึ่งปัญหาที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาเร่งด่วน  บางปัญหาจ าเป็น
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อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนพร้อมทั้งยังต้องอาศัยงบประมาณท่ีมีอยู่ที่ ค่อนข้างจะจ ากัด   
เพ่ือบริหารจัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ  กระตุ้นการใช้จ่าย  การลงทุนภายในท้องถิ่น
เทศบาลฯ ให้ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 

3). ด้านสังคม 
สังคมโดยรวมภายในท้องถิ่นเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ยังเป็นสังคมชนบทอยู่กรรมวิธีทางด้าน 

การเกษตรยังอาศัย  แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น  แต่
ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมย์ของ
รัฐธรรมนูญ  และปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

  ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เทศบาลฯดังนี้ 
๑.  ปัญหาเสพติด 
๒.  ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้งท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆตามมามากมาย 
๓.  ปัญหาอาชญากรรม 
๔.  ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 
๕.  ปัญหาโรคเอดส์ 
๖.  ปัญหาศิลปะ   วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ถูกละเลยจากเยาวชน ปัญหาด้านสังคมที่

กล่าวมาท้ังหมด  จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน  ต าบลเพื่อหาแนวทางแก้ไขและปูองกันในอนาคต 

  4).  ด้านการเมือง - การบริหาร 
  ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น   ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น  
โดยเฉพาะปัญหา”ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ตามมา
มากมายในอนาคต 
  ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร  สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 

-  ปัญหาการซื้อเสียง 
-  ปัญหา “สังคมระบบอุปถัมภ์”  โดยสังคมท้องถิ่นยังใช้ระบบอุปถัมภ์เป็นตัว             

ตัดสินใจอยู่เหนือเหตุผล 
   -  ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานของเทศบาล  มี “ความเชื่องช้า”  
  จากทั้งหมดที่กล่าวมา   ถือเป็นปัญหาส าคัญท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ประชาชนต้องพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของท้องถิ่น  เพ่ือก าหนดทิศทางการ
บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นและเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ 

  5)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม  ภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ถือว่าไม่แตกต่างจากสภาพ
ทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ สภาพพ้ืนที่ปุาแหล่งน้ าถือว่ามีความใกล้เคียงกัน
มาก  ส าหรับเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่นั้นทรัพยากรธรรมชาติ  ถือว่ามีปริมาณค่อนข้างน้อย  เช่น  ปุาไม้  
ส าหรับแหล่งน้ าตามธรรมชาตินั้น  ถือว่ามีปริมาณเพียงพอก็ต้องดูปริมาณน้ าฝนในแต่ละปีว่ามีปริมาณเพียงพอ
หรือไม่ 
  เขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  
คือ มหาวิทยาลัยปูนา  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๖ บ้านแวงพัฒนา ซึ่งถือจุดเด่นของชุมชน หมู่ที่ ๖ 
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  แต่ถ้าพัฒนาโดยภาพรวมแล้ว แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ได้ภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่ แทบไม่มีเลย 
  ส าหรับปุาไม้นั้น  ถือว่ามีค่อนข้างน้อย  เพราะอดีตได้ถูกบุกรุกและท าลายไปมากพอสมควร
ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการปลูกปุาเพ่ิม เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนดิน พร้อมยังเป็นแหล่งน้ าล าธาร   
ส าหรับพื้นที่ปุาในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่  อยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ ๖  (บ้าน          
โนนสะออน) 
  ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ถือเป็นปัญหาส าคัญ  เช่น  ปัญหา
การจัดเก็บขยะ  ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อน เพ่ือเป็นปอดชุมชนเขตเทศบาล  ซึ่งปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ยังถือว่าไม่รุนแรงมากนักเพราะสภาพความเจริญ เติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจ  เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก  ท าให้ปัญหาด้านการจัดเก็บขยะไม่
รุนแรงเพราะปริมาณขยะน้อย ประกอบกับปัจจุบันมีการจัดท าโครงการกองทุนธนาคารขยะเพ่ือชีวิต  ก าหนดให้มี
การคัดแยกขยะ รับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชน และจัดท าเป็นกองทุนฌาปนกิจขยะแต่ละหมู่บ้าน  ซึ่งประสบ
ความส าเร็จและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลเป็นอย่างดี  ดังนั้น ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะ
เป็นการปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีอยู่แล้วหรือจัดหาสถานที่เพ่ิม เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อน  ท่องเที่ยว และเป็นปอด
อย่างแท้จริง  ภายในชุมชนส าคัญ ๆของเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่ในอนาคต 
 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลต าบลแวงใหญ่  
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่น  โดยการท า SWOT Analysis  
วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส  อุปสรรค  ทั้งภายในและภายนอก ตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี          
(2558 – 2560)  มีดังนี้  

 จุดแข็ง 
๑. เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมี 

อ านาจในการก าหนดแนวทางการพัฒนา นโยบายบริหาร อนุมัติงบประมาณของตนเอง จึงสามารถแก้ไขปัญหา 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  และรวดเร็ว 

๒. เทศบาลมีคณะผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ท าให้ 
ประชาชน มีความกล้าที่จะเสนอปัญหา ความต้องการ เมื่อตนเองเดือดร้อนท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

๓.  เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครัน  
ประชาชนในเขตเทศบาล มีที่ดินท ากินและมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดินและเช่า
บ้าน 

๓. มีปราชญ์ชาวบ้าน ที่สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี มีกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  

 จุดอ่อน 
๑. บุคลากรในท้องถิ่น ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ 

ทันสมัย ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทุกระดับ 
๒. บุคลากรในท้องถิ่น ยังขาดความรัก ความสามัคคี และเอ้ืออาทรต่อกันในการ 

ปฏิบัติงาน 
๓. ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากร ยังต้องได้รับการ 
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เสริมสร้างจิตส านึกการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และความสามารถในการ
บริหารจัดการที่โปร่งใส  เป็นธรรม 

๔. ในการบริหารงบประมาณเทศบาลยังไม่สามารถกระจายงบประมาณให้ครอบคลุม ทุก
ด้าน  ส่วนมากจะเป็นการด าเนินงานงบลงทุนมากเกินไป 

๕. ในการบริหารงบประมาณเทศบาลยังไม่สามารถบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนา 
เทศบาลได้เท่าท่ีควร  เนื่องจากมีงบประมาณด าเนินงานที่จ ากัด 

๖. ขาดการประสานงาน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น 

 โอกาส 
๑. นโยบายของรัฐบาล  ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะการคลังที่มั่นคง  มีอิสระด้านการเงิน การคลัง  และปูองกันการทุจริตให้ท้องถิ่นใส
สะอาด 

๒. นโยบายการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓  ท าให้บทบาทภารกิจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้น 

๓. นโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒, พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่และพัฒนาระบบ
บริหารของท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็งและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

๔. นโยบายของรัฐบาล  ในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 อุปสรรค 
๑. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล  เช่น  ภาวะ 

ฝนแล้งน้ าท่วม ดินคุณภาพเสื่อม ดินเค็ม 
๒.  การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีรถโดยสารวิ่งระหว่างอ าเภอเข้าสู่ตัวจังหวัด 
๓.  มีปัญหาการอพยพแรงงาน คนว่างงานและแรงงานเร่ร่อน 
๔.  สินค้าการเกษตรไม่ได้รับการประกันราคา ท าให้มีราคาต่ า และได้รับการเอาเปรียบจาก 

พ่อค้าคนกลาง 
๕. ขาดการบริหารจัดการภายในของกลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินสนับสนุนจากเทศบาล 
๖. ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมและการ 

ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗.  ไม่มีธนาคารในเขตเทศบาล ท าให้ไม่มีความคล่องตัวในการจับจ่ายใช้สอย 
๘.  รัฐไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตามแผน 

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรายได้ร้อยละ ๒๐  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๓๕  ในปีงบประมาณ  ๒๕๔๙  
ท าให้การพัฒนาท้องถิ่นในบางเรืองต้องชะงัก 
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วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลแวงใหญ ่

                  เทศบาลต าบลแวงใหญ่ เมืองน่าอยู ่ เชิดชูคุณธรรม  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
     

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  3  ปี    
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
  1) การพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา    
  2) การส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงาม 
  3) การพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรค  การ

ส่งเสริมสุขภาพ  การรักษาพยาบาล  การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้าน ร่างกาย และจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
  4)  การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา และการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
  5)  ส่งเสริมการพัฒนาคนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง  ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง 
  6)  ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มี

ความมั่นคงปลอดภัย 
  7) การเพ่ิมศักยภาพและโอกาสแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความม่ันคงและแข่งขันได้   
แนวทางการพัฒนา 
1) การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้ต่ า ให้มีอาชีพและรายได้ที่สามารถเลี้ยงครอบครัวให้มี

คุณภาพที่ดีบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) การส่งเสริมและให้ความรู้ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้า

ทางการเกษตร 
4) การพัฒนา ส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การ

บรรจุภัณฑ์และการตลาด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5) ส่งเสริม สนับสนุนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
6) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา 
1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้

มาตรฐานและท่ัวถึง 
2) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3) การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน 
4) การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน 
5) การวางผังเมือง 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
๑) สร้างจิตส านึกและให้ความส าคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
3) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์โดยการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาสีเขียวให้มากขึ้น 
4) การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้สมบูรณ์ 
5) ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า คู คลอง และการระบายน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา 
๑) การเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ 
๒) พัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๓) การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ 
๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือการบริหารงานและบริการ ประชาชน 
๕) ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลทุกข้ันตอน 
6) ให้บริการแก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลัก          

ธรรมาภิบาล  
7) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปี  2558 - 2560   
       

วิสัยทัศน ์
 
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเมืองหลักเศรษฐกิจ 

 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีการพัฒนาที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์อย่างสมดุล เท่าเทียม และย่ังยืน” 

     
                        พันธกิจ   

  1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
  2. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล 
 4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การ 

บริการ และการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการ 

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่าง 

ยั่งยืน 
  7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
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 ประเด็นยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา 

                                  อย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 25 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 8  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1.1 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ  และสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
1.2 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาที่มี 

คุณภาพในทุกระดับ 
1.3   เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
1.4  เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและ

เยาวชน 
  1.5    เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจอย่างทั่วถึง 
  1.6    พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและชุมชน 
  1.7    พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์
พ้ืนบ้าน และสมุนไพร 
  1.8    พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพ่ือออกก าลังกาย 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  ประกอบด้วย 6  แนวทางการพัฒนา   ดังนี้ 

2.1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการชุมชนเมืองและชนบทอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ 
โดยมีการวางผังเมือง การปูองกันและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม 

2.2  พัฒนาการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 
2.3  การพัฒนาพื้นที่สาธารณะ และการพักผ่อนหย่อนใจ  
2.4  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบและเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น

ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
2.5  พัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมี

ส่วนร่วม 
2.6  ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  ประกอบด้วย  6  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
  3.1  พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน   
  3.2  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถานศึกษาในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา           
วัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า  
  3.3  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 
  3.4  พัฒนาคนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย เท่าทัน สอดคล้องกับแนวโน้มการ
จ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  3.5  พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
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  3.6  พัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่   4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน  
ประกอบด้วย  5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  4.1  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
  4.2  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และเพ่ิมพ้ืนที่ปุา ปุาชุมชนและปุาต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
  4.3  พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
  4.4  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  4.5  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มุ่งการพัฒนาแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมทุกมิติในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง เพ่ือพัฒนาคุณภาพของชีวิตที่สร้างโอกาสและอาชีพที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัด มีความแตกต่างกับ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ที่มุ่งเป็นการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และการน าไปสู่การกระตุ้นให้เปิด
การลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัดคณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัด  และกลุ่ม
จังหวัดแผนบูรณาการ (ก.บ.จ.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแผนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด 4 ปี 
(พ.ศ. 2557-2560)  ภายใต้หลักการที่ส าคัญ คือ 

1. การสอดคล้องสัมพันธ์กับ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
- นโยบายและแผนบริหารราชการแผนดิน 4 ป: ของรัฐบาล 
- ทิศทางการบริหารเชิงพ้ืนที่ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

รวมทั้งมีประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ ที่สมควรน าไปประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัดคือ 
การเติบโตสีเขียว, การเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 

 2. มุงเน้นการท างานแบบเครือข่ายรวมกันของทุกภาคส่วน โดยค านึงถึงความพร้อมของทุกภาคส่วน 
 3. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในท้องถิ่นในจังหวัด 
 4. ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดมากข้ึน 

วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น 
 
"ขอนแก่นเมืองน่าอยู่   มุ่งสูม่หานครแห่งอาเซียน" 
 

 

     พันธกิจจังหวัดขอนแก่น  
1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พลเมืองมีความสุข  
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2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นต้นแบบของการพัฒนาและการบริหารงานจังหวัดแบบ              
บูรณาการ 

3. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) ทั้งด้านเศรษฐกิจการคมนาคมและ
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหานคร แห่งอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
กลยุทธ์การพัฒนา 
- การพัฒนาด้านการเกษตร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรเศรษฐกิจของภูมิภาค 
- การพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่การเสริมสร้างจุดเด่นตามศักยภาพพ้ืนที่ 
- การพัฒนาด้านการค้า การท่องเที่ยว การบริการ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สู่ความเป็นศูนย์กลาง

ของภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
กลยุทธ์การพัฒนา 
- การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาพ้ืนฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 
- การพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย์ 
- การพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
- การสนับสนุนสวัสดิการสังคม และส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 
- การสนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์การพัฒนา 
- การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน 
- การพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อเพ่ิมปริมาณทรัพยากรน้ า กระบวนการกระจายน้ า และจัดการคุณภาพน้ าอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรปุาไม้อย่างยั่งยืน 
- การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองอย่างเป็นระบบ 
- การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือรองรับความต้องการการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
- การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความม่ันคง 
กลยุทธ์การพัฒนา 
- การปูองกันและบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย 
- การปูองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย 
- การปูองกัน ลดผลกระทบ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 
- การบริหารจัดการด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
- การลดปัญหายาเสพติดเพ่ือขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 
- การปูองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 
- การปูองกันการเกิดอุบัติภัยจากอาคารและปูาย 
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- การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
- การบริหารจัดการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในเชิงบูรณาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
กลยุทธ์การพัฒนา 
- การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 
- การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์อย่างบูรณาการ 
- การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน 
กลยุทธ์การพัฒนา 

     -   เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     -   การพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าในอนุภูมิภาค 
     -  ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าและบริการ 

       นโยบายการพัฒนาเทศบาล 
๑. นโยบายการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   ให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในเขตเทศบาลให้ได้รับ
ความสะดวกสบาย ตามล าดับดังนี้ 

๑) จัดสร้างและปรับปรุงถนนทุกสาย ตรอก ซอยในชุมชนให้เป็นคอนกรีต หรือลาดยาง 
๒) จัดสร้างถนนทุกสายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่ง 

สินค้าการเกษตร 
๓) ปรับปรุง และซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ที่ได้รับความเสียหายจากการ 

กัดเซาะของน้ าในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
๔) ปรับปรุงระบบไฟฟูาแสงสว่าง ตามถนน ตรอก ซอย ภายในเขตเทศบาล ให้ทั่วถึง รวมถึงติดตั้ง 

ไฟฟูาบริเวณมุมอับ เพื่อปูองกันการมั่วสุม และปูองกันอันตรายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชนในพ้ืนที่ และประชาชน
ทั่วไป รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืน ซ่อมแซมไฟฟูาที่ช ารุด 
รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างตลอดถนนสายชนบท-กุดรู พร้อมทั้งขยายเขตไฟฟูาให้เพียงพอ
กับความต้องการ   

  ๕) ปรับปรุง และขยายระบบประปา ภายในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง     
  ๖) พัฒนาแหล่งน้ า ขุดลอก ฟ้ืนฟูห้วย คลอง พร้อมท าถนน ไฟฟูาเลียบคลองเพ่ือเมผลผลิตทาง

การเกษตร สร้างงาน สร้างอาชีพ  
  ๗) แก้ปัญหาน้ าท่วม โดยเฉพาะ หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ และหมู่ที่ ๖  จัดท าระบบระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ 

โดยจัดระบบระบายน้ าให้มีมาตรฐาน จัดท าบ่อบ าบัดรองรับน้ าเสีย 

๒. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม 
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 ความจ าเป็นในการพัฒนาทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การสาธารณสุข
และการพัฒนาชุมชน ถือเป็นงานที่ส าคัญ เพราะจะเป็นพ้ืนฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเป็นรากฐานที่ส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ จึงมีนโยบายที่ต้องด าเนินการดังนี้ 

 

ด้านการศึกษา 
 ๑) จัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน เพ่ือเตรียมเด็กเล็กทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และ
สติปัญญาให้พร้อมก่อนเข้าสู่วัยเรียนระดับประถมศึกษา 
 ๒) ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาล โดยจัดหาทุนการศึกษาให้เพียงพอ 
 ๓) สนับสนุน และส่งเสริมบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ให้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานมากขึ้น โดยการจัดส่งบุคลากรไปอบรม 
          ๔) ติดตั้งระบบ WIFI (อินเทอร์เน็ตไร้สาย) ให้ครอบคลุมทั้ง ๗ หมู่บ้านในเขตเทศบาล 
 ๕) จัดหาครุภัณฑ์การศึกษา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี สื่อการเรียนการสอน ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ และจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดนักเรียน ชุดกีฬา รวมทั้งวัสดุและ
อุปกรณ์เครื่องเล่นส าหรับเด็กเล็กต่างๆ ให้เพียงพอ รวมทั้ง จะพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนา
เดก็เล็กของเทศบาล 

ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ ในเขตเทศบาล เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณี

งานสงกรานต์รดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ ประเพณีลอยกระทง และงานประเพณีอ่ืนๆของท้องถิ่น 
๒) จัดงานฉลองปูุหลวงกลางให้ยิ่งใหญ่ โดยเพิ่มจ านวนวันเวลาและกิจกรรม 
๓) ส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาล ให้ได้ความรู้ด้านการศาสนา โดยเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔) อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยรวบรวมจัดท าเป็นเอกสารหลักฐานเผยแพร่ 
๕) บูรณะ ซ่อมแซมสถานที่ที่ประชาชนเคารพ สักการะแต่ละหมู่บ้าน ให้มีความมั่นคง สวยงาม เช่น ศาล

ปูุตาหมู่บ้านต่างๆ 

ด้านการพัฒนาชุมชน 
 ๑) ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล โดยการส ารวจความคิดเห็น และส ารวจความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ว่า ต้องการให้เทศบาลพัฒนา และส่งเสริมด้านใดมากที่สุด โดยจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาแต่ละหมู่บ้าน แล้วน ามาก าหนดลงในแผนพัฒนาเทศบาล ต่อไป  
 ๒) ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลทั้งในระยะสั้น 1 ปี ระยะปานกลาง 
3 ปี และระยะยาว 5 ปี        
   ๓) จัดท าผังเมืองรวมเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

๔) จัดท าโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยประสานหน่วยงานภาครัฐ ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ เข้ามามีส่วน
ร่วม โดยหมุนเวียนไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตเทศบาล เพ่ือออกบริการประชาชนในพ้ืนที่ เช่น การเสียภาษี 
บริการจดทะเบียนพาณิชย์ แก่ร้านค้า ผู้ประกอบการต่างๆ บริการด้านสาธารณสุข การให้ความรู้ในเรื่องการขอ
อนุญาตปลูกสร้างอาคาร เป็นต้น 
  ๕) ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล เพ่ือความโปร่งใส   

๓. นโยบายการพัฒนาทางด้านการเมืองและการบริหาร 
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การด าเนินกิจกรรมด้านการเมืองและการจัดระบบกระบวนการบริหาร นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะผลักดันให้
การบริหารด้านต่างๆ ประสบความส าเร็จ เกิดประสิทธิภาพต่อส่วนรวมและท้องถิ่น จึงก าหนดนโยบายด าเนินการ 
ดังนี้ 

๑) ปฏิรูประบบการท างานภายในเทศบาล ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้การบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 

๒) จดัตู้รับร้องเรียนปัญหาและบริการสายตรงกับนายก 
๓) พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน

มากขึ้น โดยจะส่งเข้ารับการอบรมฝึกฝน และเสริมทักษะในการท างาน จากหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน เพ่ือน ามา
พัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้า ยิ่งขึ้น 
 ๔) ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรเทศบาลในการรับราชการ โดยจะค านึงถึงสิทธิและประโยชน์ที่ควร
จะได้รับ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย และระเบียบก าหนด เป็นส าคัญ 

๕) จัดหาเครื่องมือในการท างานให้เพียงพอ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จัดหารถยนต์
ส่วนกลางมาเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการติดต่อราชการ 

 ๖) พัฒนาและปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลให้มีพ้ืนที่ใช้สอยมากขึ้น เพ่ือรองรับการขยายตัว ใน
อนาคต  

๗) ส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาลได้รับการอบรมทางด้านการศาสนา เพ่ือขัดเกลาจิตใจให้สะอาด ปราศจาก
อคติต่างๆ เช่น การอบรมวิปัสสนา การฟังพระธรรมเทศนา เป็นต้น  

๘) จัดหาเครื่องมือและเครื่องใช้ที่จ าเป็น ไว้เพื่อบริการประชาชนเพิ่มเติม เช่น จัดหาเต็นท์ เก้าอ้ี โต๊ะ  

๔. นโยบายการพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๑) ส่งเสริมสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนด้อยโอกาสให้ทั่วถึง 

๒) จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ขาดที่พ่ึง ผู้ยากจน โดยประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือ และจะสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม และจ าเป็น  
 ๓) ส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา มีชมรมและที่เต้นแอโรบิคทุกหมู่บ้าน จัดท าสวนสุขภาพ 
เพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกายให้กับประชาชนทุกเพศวัย 
 ๔) จัดท าลานกีฬาประจ าชุมชนและจัดหาวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้าน 
     ๕) ส่งเสริมเยาวชน โดยหาสถานที่ ตั้งงบประมาณสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงออก เช่น เล่นกีฬา เล่น
ดนตรี กิจกรรมอื่นๆ 
  ๖) จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล โดยแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ โดยเน้นความรัก ความสามัคคีของชุมชน เป็นหลัก  
   ๗) จัดท าโครงการออกตรวจสุขภาพประชาชนทุกหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล โดยประสานขอความร่วมมือ
จากโรงพยาบาลแวงใหญ่ จัดส่งหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ออกไปบริการประชาชนร่วมกับเทศบาล 

๘) รณรงค์ปูองกันโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ และอ่ืนๆ โดยร่วมกับโรงพยาบาล     
แวงใหญ่                         
   ๙) จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 
          ๑๐) จัดท าโครงการฝึกอบรม อปพร.แก่ประชาชน ทุกปี รวมทั้งฝึกอบรมฟ้ืนฟูแก่ อปพร.ที่ผ่านการอบรม
ไปแล้ว เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้มากข้ึน 
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 ๑๑) จัดฝึกอบรมด้านการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
เทศบาล โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ จาก ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาฝึกอบรม 
รวมทั้ง ขยายผลไปยังประชาชนในพื้นท่ี ให้ได้รับความรู้ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ด้วย 
 ๑๒) ส่งเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงให้
เพียงพอและมีความพร้อมในการท างานตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 ๑๓) มีรถฉุกเฉินเพื่อรองรับการบริการเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ๑ ต าบล 
๑ หน่วยกู้ชีพ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 ๑๔) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนวัด โรงเรียน ต ารวจ อสม. อปพร. กลุ่มอาชีพฯ และกลุ่มอ่ืนๆที่                
จดทะเบียนตามระเบียบ 

๑๕) จัดท าโครงการจัดหาเครื่องกันหนาวแก่ประชาชนในพ้ืนที่ในช่วงฤดูหนาว 
 ๑๖) ติดตั้งกระจกโค้งตามแยกท่ีอันตราย เพ่ือปูองกันอุบัติเหตุ     

๕. นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
 ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ มีความส าคัญต่อการพัฒนาในทุกระดับและควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้าน
สังคมและการเมือง ซึ่งมีนโยบายดังนี้ 

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 ๒) จัดท าและส่งเสริมการท่องเที่ยวการเกษตรเชิงอนุรักษ์รอบห้วยหนองเอ่ียน โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก 
ท านาปรัง รวมถึงจัดท าถนนให้ได้มาตรฐานพร้อมติดตั้งไฟฟูา 
 ๓) พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ โดยการปรับปรุงภายในตลาดให้สะอาด สวยงามและ
จัดท าที่จอดรถให้เพียงพอ จัดตลาดนัดการเกษตรเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้า 

๖. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑) จัดท าโครงการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ตามถนนสายต่างๆ และสวนสาธารณะในเขตเทศบาลให้
สวยงาม 
 ๒) ปรับปรุงการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น จัดหารถบรรทุก
ขยะ อุปกรณ์คัดแยกขยะ และพนักงานให้เพียงพอ  

๓) จัดท าสวนสาธารณะเพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชน 
 ๔) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลแวงใหญ่ให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น 
 ๕) ร่วมรณรงค์การปลูกปุากับประชาชน โดยจัดท าโครงการ กิจกรรมปลูกปุาในวันส าคัญต่างๆ 

นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลแวงใหญ ่

 นายสุรพล เวียงวงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในหน้าที่และ
ภารกิจในการบริหารงานของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ตลอดจน
ปัญหาอื่นๆในเขตเทศบาล จึงได้วางกรอบนโยบายและแผนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาเทศบาล
ต าบลแวงใหญ่ ในด้านต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผล และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (efficiency) และสอดคล้อง
ประสานกันอย่างเป็นรูปธรรม  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  (Local  Planning)  
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การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล จะเป็นลักษณะการวางแผนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน  เป็นการวางแผนที่ประยุกต์  น าปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลมาก าหนด   
เป็นวัตถุประสงค์และแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล จึงเน้นไปที่พ้ืนที่หรือกลุ่ม 
เปูาหมาย  เป็นการวางแผนเพ่ือจัดหาบริการที่จ าเป็นพื้นฐานแก่ประชาชนโดยส่วนรวม   เป็นการวางแผนโดย
ก าหนดจากประชาชนเพื่อประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่  

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (Vision)  ของผู้บริหารเทศบาล 
 
“สร้างงาน   สร้างอาชีพ  ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เคารพกฎหมาย  ประชาชนมีความปลอดภัย

สุขภาพดีถ้วนหน้า  ประชามีความสุขอย่างยั่งยืน  ผืนดินมีน ้า  ถนนเลียบห้วยเชื่อมสู่นา  ไฟฟ้าสู่ไร่”   

เป้าหมายในการพัฒนา  (Goal)  
 ๑.  สร้างความรัก  ความสามัคคีและมีคุณธรรม  
 ๒.  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
 ๓.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  สิ่งแวดล้อม  การกีฬา ปูองกันยาเสพติดและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ๔.  ปูองกันชีวิตและทรัพย์สิน  ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และให้การสงเคราะห์ 
          ๕.  พัฒนาระบบโครงสร้างบริการพ้ืนฐานให้ได้รับความสะดวกสบาย 

นโยบายการบริหารงานในการพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
นโยบายเร่งด่วน 

 ๑.  จัดหาเครื่องเขียน  แบบเรียน  ชุดนักเรียน  ชุดกีฬา ให้นักเรียนเด็กเล็ก-ระดับประถมศึกษาในเขต
เทศบาลทุกคน  เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง  
 ๒.  แก้ปัญหาน้ าท่วม  โดยจัดท าระบบระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
 ๓.  จัดท าผังเมืองรวม  เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 ๔.  พัฒนาแหล่งน้ า  ถนน ไฟฟูา  เป็นปัจจัยในการผลิตในภาคการเกษตร พร้อมจัดตลาดนัดการเกษตร
เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้า  
 ๕.  แก้ปัญหาแก่ผู้ประกอบการภายในตลาดสดเทศบาล  สถานที่จ าหน่ายที่จัดเก็บอุปกรณ์ หาแหล่ง
เงินทุน  
 ๖.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายชนบท-กุดรูในเขตเทศบาล  เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๗.  ปฏิรูประบบการท างานภายในเขตเทศบาล  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว  
 ๘.  ส่งเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดหาอุปกรณ์ ดับเพลิงประจ า
ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล  
 ๙.  จัดตู้รับเรื่องร้องเรียนปัญหา  และบริการสายตรงกับนายกเทศมนตรี  
 ๑๐.  จัดท า สร้างศาลปูุคูกลาง  ซึ่งเป็นที่สักการะเป็นหลักบ้าน หลักเมืองแทนหลังเดิม  
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 ๑๑.  สร้างเสริมสวสัดิการและการสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ  คนด้อยโอกาส ให้ทั่วถึงทุกคน  
 ๑๒.  ส่งเสริมการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา  มีชมรมและท่ีเต้นแอโรบิคทุกหมู่บ้าน  จัดท าสวน
สุขภาพเพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกายทุกเพศทุกวัย  
 ๑๓.  แก้ปัญหาเยาวชน  โดยการศึกษาปัญหา  ต้นเหตุของปัญหา  ท าความเข้าใจหาสถานที่แสดงออก  
เล่นกีฬา เล่นดนตรี  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
 ๑๔.  มีรถฉุกเฉินเพื่อรองรับการบริหารเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ๑ 
ต าบล  ๑  หน่วยกูช้ีพ ตลอด  ๒๔  ชัว่โมง  
 ๑๕.  ติดตั้งไฟฟูาบริเวณมุมอับ  ที่อันตราย  เพ่ือปูองกันการมั่วสุม  
 ๑๖.  อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น สงกรานต์  บุญบั้งไฟ  ฮีต ๑๒ คลอง 
๑๔  จัดงานประจ าปีของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ปีละ  ๑-๒  ครั้ง  
 ๑๗.  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านศาสนาและการศึกษา 

นโยบายการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ในเขตเทศบาลให้ได้รับ
ความสะดวกสบาย  ตามล าดับดังนี้  
 ๑)  ก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอื่น ๆที่มีสภาพที่เป็น
ปัญหาอยู่ให้มีสภาพดี สมบูรณ์ สามารถใช้การได้เป็นอย่างดี  

๒)  ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร  ให้เป็นระบบทันสมัย  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้รถใช้ถนน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
 ๓)  ติดตั้งและขยายเขตไฟฟูา ตลอดจนปรับปรุงระบบไฟฟูาแสงสว่างให้ทั่วถึง 

นโยบายการพัฒนาด้านสังคม 

 ความจ าเป็นในการพัฒนาทางสังคม  ซึ่งประกอบด้วย การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การสาธารณสุข
และการพัฒนาชุมชน  ถือเป็นงานที่ส าคัญ เพราะจะเป็นพ้ืนฐานของคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเป็นรากฐานที่
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ  จึงมีนโยบายที่เร่งด าเนินการดังต่อไปนี้   

ด้านการศึกษา  
๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและให้มีการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ทุกรูปแบบ  
๒)  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือเน้นคุณธรรม  จริยธรรม ความมีวินัย ของโรงเรียน เยาวชน ประชาชนใน

เขตเทศบาล 
๓)  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 

 ๔)  พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กในชุมชน  ให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีคุณภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน  

ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการซ่อมแซม บ ารุงรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
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๒)  จัดให้มีความร่วมมือกับทางวัด  และสมาคมต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับวิถีทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ใน
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมให้ประชาชนมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการด ารงชีวิต เช่น การเข้าวัด
ฟังธรรม 

ด้านการพัฒนาชุมชน 
๑)  ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตนเอง จัดท าโครงการต่าง ๆ ร่วมกับ

เทศบาล  เช่น โครงการหน้าบ้านน่ามอง โครงการเมืองน่าอยู่ ฯลฯ  การปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งที่อยู่
อาศัยและสาธารณูปโภค มีสภาพแวดล้อมที่ดีโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  

๒)  พัฒนาและปรับปรุงการบริหารและด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนของชุมชนอย่างแท้จริง  เพ่ือน าความต้องการและปัญหาของชุมชนมาประสานกับเทศบาล และเป็นตัวแทน
ของเทศบาลในการน าข่าวสารและบริการสู่ชุมชน   โดยยึดหลัก “ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมพัฒนาชุมชน”   

๓)  สร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน โดยปูองกันและปราบปรามปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เข้าสู่
ชุมชนอย่างจริงจังจนชุมชนสามารถปูองกันการแพร่ระบาดของยา  เสพติดเข้ามาในชุมชนด้วยชุมชนเอง  

 นโยบายการพัฒนาทางด้านการเมืองการบริหาร 
 การด าเนินกิจกรรมทางด้านการเมืองและการจัดระบบกระบวนการบริหาร นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ผลักดันให้การบริหารงานด้านต่าง ๆ ประสบความส าเร็จ  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผล
ดีต่อส่วนรวมและท้องถิ่น  จึงก าหนดนโยบายด าเนินงานดังนี้  
 ๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้อง
ตามกฎหมาย  
 ๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรม สัมมนา การพัฒนาบุคลากร และกลไกในการประสานงานระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
และสถานที่ปฏิบัติงาน  
 ๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่าง ๆแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๕)  ให้มีคณะกรรมการพัฒนาเมือง คณะกรรมการพัฒนาชุมชน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาที่
เกี่ยวข้อง  นักวิชาการ  ตัวแทนประชาชน  ตัวแทนองค์กรของรัฐที่เก่ียวข้องร่วมกันวางแผนในการพัฒนาเมืองและ
ชุมชน  
 ๖)  ให้มีการบริหารงานงบประมาณเป็นไปตามระเบียบแบบแผน และเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือ
ประโยชน์และโอกาสของประชาชน  

นโยบายการพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน 
 ๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด และโรค
ระบาดต่าง ๆ  
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 ๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมโครงการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชน 
 ๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันและการพัฒนาด้านกีฬาต่าง ๆ  
 ๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกก าลังกายและสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง 

นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ  
 ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ มีความส าคัญต่อการพัฒนาในทุกระดับและควบคู่กันไปกับการพัฒนา
ทางด้านสังคมและการเมือง ซึ่งมีนโยบายดังต่อไปนี้  
 ๑) ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับประชาชนตามความสนใจ  มีการพัฒนาระบบการผลิต เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม จัดหาตลาดกลางเป็นที่จ าหน่ายผลผลิต  และผู้ประกอบการรายใดมีขีดความสามารถสูง   
 ๒)   ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น 
ศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขตลอดจนก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินธุรกิจในเขตเทศบาลอย่างเป็นระบบ  
และสามารถสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจในเขตเทศบาลอย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจ
อ่ืน ๆ ต่อไป  
 ๓) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ทั้งในส่วนที่เทศบาลต าบลแวง
ใหญ่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานอื่นรับผิดชอบ  โดยร่วมมือกันจัดให้มี  สภาพแวดล้อมที่สวยงาม จัดข้อมูลแนะน า
ประชาสัมพันธ์  แหล่งท่องเที่ยว  เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยและต่างประเทศ วิทยาลัยปู
นา  สวนเกษตรบ้านบะแค  กลุ่มเกษตรของพ่อด าหริ   อักษรเสือ  พ่อสวาท  ทองสง่า  
 ๔)  พัฒนามาตรฐานสินค้าและจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
 ๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าการเกษตร 
 ๖)  พัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
 ๗)  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุนท้องถิ่น  
 ๘)  พัฒนาส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนในด้านต่าง ๆ  

นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ทรัพยากรธรรมชาตินับว่ามีความส าคัญและมีคุณค่าควรรักษาไว้มิให้เสื่อมโทรม และขณะเดียวกัน ก็ต้อง
รักษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนด้วย  จึงได้ก าหนดนโยบายไว้ดังต่อไปนี้  
 ๑)  ด าเนินการโครงการเทศบาลสีเขียว  โดยส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ว่างอย่างเหมาะสม ทั้งไม้
ยืนต้น หรือไม้ประดับ ทั้งในเขตเมืองและชุมชนภายใต้โครงการ “ปลูกต้นไม้คนละต้น สร้างมงคลให้กับชีวิต”   

๒)  ปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบหนองแวง ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจ าอ าเภอ ให้
สวยงาม มีสวนหย่อม ที่ออกก าลังกาย และปลูกต้นไม้เพิ่มข้ึน ให้เป็นที่ออกก าลังกาย แหล่งท่องเที่ยว เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ  

๓)  จัดเตรียมบ่อส าหรับรองรับน้ าเสียของเทศบาลเพ่ือให้น้ าเสียได้รับการบ าบัดในระดับหนึ่งก่อน  ก่อนที่
จะไหลไปสู่บ่อบ าบัดน้ าเสียรวมของเทศบาล  และจัดให้มีระบบหมุนเวียนน้ าที่ได้รับการบ าบัดแล้วมีคุณภาพที่ดี  
สามารถน ากลับมาใช้ประโยชนได้ เช่น รดต้นไม้ภายในเขตเทศบาล และใช้ในการเกษตร  
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 ๔)  พัฒนาและปรับปรุงงานด้านรักษาความสะอาด การก าจัดขยะมูลฝอยให้ทั่วถึง โดยการจัดหาถังขยะ
ให้เพียงพอ และรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะตามที่ก าหนดไว้ในโครงการต่างๆ เพื่อให้ขยะเหลือตกค้างให้น้อย
ที่สุดในแต่ละวันก่อนน าขยะไปฝังกลบ  และจัดท าแผนระยะยาวในการแก้ปัญหาเรื่องขยะ คือ หาพ้ืนที่เป็นของ
เทศบาลเอง และสร้างศูนย์ก าจัดขยะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อไป  
 ๕)  หาสถานจัดท า พัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ให้มีความสะอาด มีความ
พร้อมรองรับการออกก าลังกายของประชาชนอย่างเพียงพอและได้มาตรฐาน สามารถรองรับการแข่งขันกีฬาระดับ
ต่าง ๆ ได้  
 ๖)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมการแก้ไขปัญหามลพิษต่าง ๆ  

  ประเด็นการพัฒนาจากศักยภาพเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
                   ๑  ภายในเทศบาลต าบลแวงใหญ่ เป็นศูนย์กลางในทุก ๆ ด้านของอ าเภอแวงใหญ่  เหมาะที่จะ
พัฒนาให้เป็นชุมชนเมืองที่น่าอยู่  และเป็นท้องถิ่นตัวอย่างได้ 
                   ๒  สนับสนุนการพัฒนาหลาย ๆ ด้าน  เช่น  ด้านส่งเสริมอาชีพ  ด้านอุตสาหกรรม  ด้าน
การเกษตร  การกระจายสินค้า  การพานิชยกรรม  การบริการ 

        ๓.  สนับสนุนด้านการศึกษาวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๕  ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

                การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลแวงใหญ่นั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วม
คิด  ร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่   ให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่จะสมบูรณ์ได้  จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ของชุมชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  
เทศบาลต าบลแวงใหญ่ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยัง
ได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ  นั้น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นและยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 

  การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาลใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย  ทั้งนี้
เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาลต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุมคามในการด าเนินการตามภารกิจ
ตามหลัก Swot   เทศบาลต าบลแวงใหญ่ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   แผนยุทธศาสตร์จังหวัด   แผนชุมชน   แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบาย
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ของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา  โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้  ซึ่ง
ภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  รวมแก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนี้    

๕.๑ ด้านความยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(๑) ให้ราษฎรได้รับการศึกษา  อบรม  (มาตรา  ๕๐(๖) 
(๒) ให้มีตลาด  (มาตรา ๕๑(๓) 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  (มาตรา ๕๑(๕) 
(๔) ให้มีเทศพาณิชย์ (มาตรา ๕๑(๙) 
(๕) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน  (มาตรา  ๑๖(๗) 

   (๖)  การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ  (มาตรา  ๑๖(๖) 

๕.๒ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองน่าอยู่ 
(๑) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า  (มาตรา  ๕๐(๒) 
(๒) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา   (มาตรา ๕๑(๑) 
(๓) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืนๆ (มาตรา  ๕๑ (๗) 
(๔) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า (มาตรา  ๕๑ (๘) 
(๕) การผังเมือง  (มาตรา  ๑๖(๒๕) 
(๖) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ าและทางระบายน้ า (มาตรา ๑๖(๒) 
(๗) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  (มาตรา  ๑๖(๔) 
(๘) การสาธารณูปการ  (มาตรา  ๑๖(๕) 
(๙) การควบคุมอาคาร  (มาตรา  ๑๖(๒๘) 

๕.๓   ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน 
(๑) การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัด  
    มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (มาตรา  ๕๐(๓) 
(๒) การปูองกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๕๐(๔) 
(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (มาตรา ๕๑(๒) 
(๔) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา ๑๖(๑๓) 

การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาสุขภาพ(มาตรา ๑๖(๑๙) 
๕.๔ ด้านการพัฒนาสังคม   การศึกษาและวัฒนธรรม  

(๑) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙) 
(๒) การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

(มาตรา  ๑๖(๑๐) 
(๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา (๑๖(๘) 
(๔) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น (มาตรา ๑๖(๑๑) 
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(๕) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา  ๑๖(๑๔) 
(๖) การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  

(มาตรา ๕๐(๗) 
(๗) บ ารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น              

(มาตรา ๕๐(๘) 
(๘) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย                               

(มาตรา ๑๖(๑๒) 
(๙) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖(๓๐) 

๕.๕   ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
(๑) การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการ  
      ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๕๐(๓) 
(๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา ๑๖(๑๓) 
(๓) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                 

(มาตรา๑๖(๑๗) 
(๔) การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย (มาตรา ๑๖(๑๘) 
(๕) การจัดการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๖(๒๔) 
(๖) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ (มาตรา  ๑๖ (๒๗) 

๕.๖ ด้านการพัฒนาการเมือง-การบริหาร 
(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา ๕๐(๑) 
(๒) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา ๕๐(๕) 
(๓) มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา ๑๖(๑) 
(๔) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 

๑๖(๑๕) 
(๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นในการมีมาตรการ 

ปูองกัน (มาตรา ๑๖(๑๖) 
(๖) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย   โรงมหรสพ

และสาธารณสถานอ่ืนๆ  (มาตรา ๑๖(๒๓) 
(๗) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๖(๒๙) 
(๘) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  (มาตรา ๑๗(๒) 
(๙) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๓) 
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(๑๐) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา ๑๗(๑๖) 

  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังนี้ 

๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 
(๑) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า  
(๒) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
(๓) การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร  
(๔) การสาธารณูปการ  
(๕) การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก  
(๖) การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๗) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
(๘) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
(๙) การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  

๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
(๑) การจัดการศึกษา  
(๒) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปูองกันและการควบคุมโรคติดต่อ  
(๓) การปูองกัน การบ าบัดโรค และการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล  
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
(๕) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ีสาธารณะ  
(๖) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๗) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
(๘) การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ 

ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร  
(๙) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  

๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๒) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
(๔) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาต าบล  
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๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

(๒) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
(๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(๔) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับ

บุคคลอื่นหรือจากสหการ  
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒) การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(๓) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(๔) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๕) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  
 

๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) การจัดการศึกษา 
(๒) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(๓) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(๔) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(๕) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

 

๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุน หรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 

(๓) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน 

(๔) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน  



38 
 

 

ภารกิจทั้ง  ๗  ด้าน  ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจของเทศบาล  ไดว้ิเคราะห์ว่า 
ภารกิจดังกล่าวสามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ได้  ทั้งนี้  โดยได้พิจารณาถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาล  และการด าเนินการของเทศบาลต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด  นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารเทศบาล 

6.  ภารกิจหลักและภารกจิรอง  ที่เทศบาลจะด าเนนิการ    

    ภารกิจหลักและภารกิจรอง  ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   

       ภารกิจหลัก 
                 ๑.  การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
                     ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
                 ๓.  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
                 ๔.  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
                 ๕.   การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
                 ๖.   การสาธารณูปโภค 
                 ๗.   การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

           ๘.  การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 
 ๙.  การส่งเสริมการกีฬา 
 ๑๐.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

    ๑๑.  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑๒.  พิจารณาการจัดเก็บรายได้และผลประโยชน์ 
 ๑๓.  ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
 ๑๔. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 

       ภารกิจรอง 
                    ๑.   การฟ้ืนฟูวัฒนธรรม  และส่งเสริมประเพณี 
                     ๒.   สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
                     ๓.   ด้านการวางแผนและส่งเสริมการลงทุน 
                     ๔.  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
                     ๕.  การจัดให้มีและควบคุมตลาด 
                     ๖.  เทศพาณิชย์ 
                     ๗.  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

 ๘.  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
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 ๙.  การควบคุมอาคาร 
 ๑๐. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 ๑๑. สนับสนุนหรือส่งเสริมสว่นราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๑๒. การผังเมือง 
๑๓. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
 

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

                    เทศบาลต าบลแวงใหญ่   เป็นเทศบาลที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  ก าหนดให้เป็น
เทศบาลขนาดกลาง  โดยเทศบาลก าหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ  ออกเป็น 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
๒. กองคลัง 
๓. กองช่าง 
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

          ๕.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
โดยก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลังคนพนักงานเทศบาล  สูงสุด  ๓๐  อัตรา  ปัจจุบัน 

เทศบาลต าบลแวงใหญ่มีอัตราก าลังคน   ๖๔  คน  แยกเป็น  พนักงานเทศบาล  ๓๐  คน  ลูกจ้างประจ า ๗ คน  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ๑๕  คน  พนักงานจ้างทั่วไป  ๑๒  คน  มีต าแหน่งว่าง ๙  อัตรา  โดย ก.ท.เดิม  ก าหนด
อัตราก าลังสูงสุดไว้ว่าเทศบาล   แต่ละชั้นจะก าหนดได้ไม่เกินจ านวนที่เทศบาลก าหนดไว้ตามความจ าเป็นที่จะต้อง
ใช้บุคลากรทีม่ีความสามารถด้านต่างๆ เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ  เพ่ือใช้แก้ปัญหาของประชาชนในเขต
เทศบาลได้ 

อุปสรรคและปัญหาในการบริหารงานบุคคล  มีดงันี้ 
                   ๑.  เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเทศบาลที่ต้องการงบในการลงทุนเพ่ือการพัฒนา   จึงถูกก าหนด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดท ากรอบอัตราก าลังคนถูกควบคุมไม่ให้เกินร้อยละ  ๔๐  ของงบประมาณรายจ่าย  ตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  ๒.  ปัจจุบันรัฐบาลได้ปรับเพ่ิมอัตราเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ได้รับเพิ่มขึ้น
ตามคุณวุฒิ  ณ  1 มกราคม 2555  ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2  ปรับเพ่ิมอัตรา
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ได้รับเพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒิ  ณ  1 มกราคม 2556 และ 1 มกราคม 
2557  ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 3  ปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างใหม่ ตามบัญชี
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นระบบร้อยละ ท าให้ภาระค่าใช้จ่ายในด้านการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลมีร้อยละเพ่ิม  ประกอบกับการประมาณการรายรับ – จ่ายของเทศบาลมิได้มยีอด
เพ่ิมข้ึนตามแนวทางการคิดค านวณภาระค่าใช้จ่ายในแผนอัตราก าลัง 
  3.  ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  แม้จะมีการควบคุมอย่างเข้มงวดแต่
ในปีงบประมาณ 2558  รัฐบาลและนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะมีการปรับอัตราเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน  รวมถึงจะมีการปรับอัตราค่าจ้างประจ าของลูกจ้างประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นข้ึนเพ่ือมิให้เสียเปรียบพนักงานจ้าง  ยังผลท าให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นจะมีภาระเพ่ิมมากข้ึนอีก 
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                    4.  ขั้นตอน และวิธีการในการบรรจุบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  แม้ใน
ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะด าเนินการสรรหาให้ตามค าร้องขอ  แต่ท้องถิ่นไม่สามารถก าหนด
ก าหนดกรอบต าแหน่งได้ตามความต้องการของท้องถิ่น  เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ  
                    5.  ผู้บริหารให้ความส าคัญในการบริหารการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตลอดจน
สร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานและลูกจ้าง แต่ไม่สามารถสนับสนุนได้อย่างเต็มที่เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด  
ท าให้ขาดการสนับสนุน และส่งเสริมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร  รวมถึงความไม่ต่อเนื่อง  และไม่มี
แผนงานการพัฒนาบุคคลที่ไม่แน่นอน  และไม่สัมพันธ์กับโครงการอบรมจากส่วนกลางในแต่ละปี 
                    ๖.  โครงการที่ส่วนราชการก าหนดไว้เดิม  บางส่วนราชการที่เทศบาลมีความจ าเป็นที่ต้องก าหนด
กรอบอัตราก าลังคน  เพ่ือความกาวหน้5าของพนักงานและลูกจ้างแต่ไม่สามารถก าหนดได้เอง 
                    ๗.   อัตราก าลังคนของเทศบาลพนักงานเทศบาลมีการโอนย้าย กลับภูมิล าเนาหรือลาออกไป
ปฏิบัติราชการอ่ืน  เนื่องจากเทศบาลอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด  และการคมนาคมด้านการขนส่งไม่สะดวก 
                     ปัญหาที่เกิดข้ึนตามกล่าวข้างต้น  มักท าให้เทศบาลประสบปัญหา  ไม่สามารถก าหนดกรอบและ
บรรจุบุคคลตรงตามความต้องการ  ตามภารกิจหน้าที่  และตามความต้องการของท้องถิ่นได้  จึงมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา  ดังนี้ 
 
 
 
 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 
๑. วางแผนในการจัดการกับกรอบอัตราก าลังคนโดยการวิเคราะห์  ภารกิจ  งาน   

อ านาจหน้าที่ และความจ าเป็นของเทศบาล  เพื่อบรรจุบุคคลตามต าแหน่งที่ก าหนด  และให้เหมาะสมกับ
งบประมาณรายจ่ายที่เทศบาลสามารถบริหารจัดการได้ 

         ๒.   ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร 
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างาน  ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรของ
เทศบาลตามความจ าเป็นและทั่วถึง  
                     ๓.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด  ซึ่งเป็น
หน่วยงานให้ความเห็นชอบในการบรรจุบุคลากร  ท าการคัดเลือกบุคลากร  ที่ขึ้นบัญชีไว้เมื่อเทศบาลมีความจ าเป็น
เรียกบรรจุได้ทันที  เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการของ
เทศบาลต่อไป  
  4.  เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  เทศบาลต้องมีการ
ปรับลดกรอบต าแหน่งที่ว่าง หรือภารกิจที่สามารถใช้บริการจ้างเหมาได้ลง เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการคนและ
เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
                     ๕.  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ  การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรในองค์กร  อย่างน้อยทุกคน
จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพตลอดปี อย่างน้อย ๑  หลักสูตร 
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                       จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ดังกล่าว  เทศบาลต าบลแวงใหญ่  มีภารกิจ  
อ านาจ หน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒   แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  นโยบายรัฐบาลและคณะบริหารโดยมีการ
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้ 

๑.  ส านักปลัดเทศบาล 
๒.  กองคลัง 
๓.  กองช่าง  
๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

          ๕.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
การก าหนดส่วนราชการภายใน 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
๑.๑   งานธุรการ 
๑.๒   งานการเจ้าหน้าที่ 
๑.๓   งานทะเบียนราษฎร 
๑.๔   งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๕   งานการศึกษา 
๑.๖   งานแผนและงบประมาณ 
๑.๗   งานนิติการ 

                       ๒.  กองคลัง 
๒.๑   การเงินและบัญชี 
๒.๒   การจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
๒.๓   งานพัสดุและทรัพย์สิน 

     ๓.  กองช่าง 
๓.๑   งานวิศวกรรม 
๓.๒   งานสาธารณูปโภค 
๓.๓   งานจัดสถานที่และการไฟฟูาสาธารณะ 

                       ๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑   งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 

 ๔.๒   งานส่งเสริมสุขภาพ 
๔.๓   งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ     

๕.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
  ๕.๑  งานตรวจสอบภายใน 

๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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  ๘.๑ โครงสร้างส่วนราชการ 

  โครงสร้างเทศบาลต าบลแวงใหญ่เป็นเทศบาลขนาดกลาง ได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตาม
ภารกิจอ านาจหน้าที่ และปริมาณงาน  ดังนี้  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 

หมายเหตุ 

1. ปลัดเทศบาล (นบห.งานเทศบาล) 1. ปลัดเทศบาล (นบห.งานเทศบาล)  
1.1 รองปลัดเทศบาล(นบห.งานเทศบาล) 1.1 รองปลัดเทศบาล(นบห.งานเทศบาล)  
2. หน่วยตรวจสอบภายใน 2. หน่วยตรวจสอบภายใน  
2.1 งานตรวจสอบภายใน 2.1 งานตรวจสอบภายใน  
3. ส านักปลัดเทศบาล 3. ส านักปลัดเทศบาล  

3.1 ฝุายบริหารงานทั่วไป  3.1 ฝุายบริหารงานทั่วไป   

3.1.๑  งานธุรการ 3.1.๑  งานธุรการ  

3.๑.๒  งานการเจ้าหน้าที่  3.๑.๒  งานการเจ้าหน้าที่   

3.๑.๓  งานทะเบียนราษฎร 3.๑.๓  งานทะเบียนราษฎร  

3.๑.๔  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.๑.๔  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

3.๑.๕  งานการศึกษา  3.๑.๕  งานการศึกษา   

3.๑.๖  งานแผนและงบประมาณ 3.๑.๖  งานแผนและงบประมาณ  

3.๑.๗  งานนิติการ 3.๑.๗  งานนิติการ  

4. กองคลัง 4. กองคลัง  

4.๑  ฝุายบริหารงานคลัง 4.๑  ฝุายบริหารงานคลัง  

4.๑.๑  งานการเงินและบัญชี  4.๑.๑  งานการเงินและบัญชี   

4.๑.๒  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 4.๑.๒  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  

4.๑.๓  งานพัสดุและทรัพย์สิน 4.๑.๓  งานพัสดุและทรัพย์สิน  

5. กองช่าง 5. กองช่าง  

5.1  งานวิศวกรรม 5.1  งานวิศวกรรม  

5.๒  งานสาธารณูปโภค 5.๒  งานสาธารณูปโภค  

5.3 งานจัดสถานที่และการไฟฟูาสาธารณะ   5.3 งานจัดสถานที่และการไฟฟูาสาธารณะ    

6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

6.๑  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 6.๑  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

6.๒  งานส่งเสริมสุขภาพ 6.๒  งานส่งเสริมสุขภาพ  

6.๓  งานควบคุมและปูองกันโรคติดต่อ 6.๓  งานควบคุมและปูองกันโรคติดต่อ  
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๘.๒  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

เทศบาลต าบลแวงใหญ่ได้ก าหนดต าแหน่งจาก ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และงานที่ท าในการก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการที่วิเคราะห์แล้ว ในระยะเวลา 3 ปี  รอบปีงบประมาณ 2558 – 2560 เพ่ือให้เกิดความ
คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ของเทศบาล และเพ่ือให้การบิรหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  โดยไดน้ าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  ดังนี้ 

 

ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังปัจจุบัน 
ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่ 

หมายเหตุ 
(ปีงบประมาณ 2558 – 2560 ) 

ปลัดเทศบาล (นบห.งานเทศบาล 8) (๑) ปลัดเทศบาล (นบห.งานเทศบาล 8) (๑)  
รองปลัดเทศบาล (นบห.งานเทศบาล 7) (1) รองปลัดเทศบาล (นบห.งานเทศบาล 7) (1)  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน   หน่วยงานตรวจสอบภายใน     
งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน  
จนท.ตรวจสอบภายใน  3-5/6ว (๑) จนท.ตรวจสอบภายใน  3-5/6ว (๑)   
ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล   
หน.ส านักปลัดเทศบาล (นบห.งานทั่วไป ๗) (๑) หน.ส านักปลัดเทศบาล (นบห.งานทั่วไป ๗) (๑)   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
หน.ฝุานบริหารงานทั่วไป  หน.ฝุานบริหารงานทั่วไป    
(นบห.งานทั่วไป ๖)  (๑) (นบห.งานทั่วไป ๖)  (๑)   
งานธุรการ งานธุรการ   
จพง.ธุรการ ๒-๔/๕ (๑) จพง.ธุรการ ๒-๔/๕ (๑)   
ผช.จนท.ประชาสัมพนัธ์ (1) ผช.จนท.ประชาสัมพนัธ์ (1)   
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (1) พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (1)   
คนงาน (ทั่วไป) (1)  คนงาน (ทั่วไป) (1)   
งานการเจ้าหน้าที ่ งานการเจ้าหน้าที ่   
บุคลากร  7ว (๑) บุคลากร  7ว (๑)   
งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนราษฎร   
จบห.งานทะเบียนและบัตร  7ว (๑) จบห.งานทะเบียนและบัตร  7ว (๑)   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
จพง.ปูองกันฯ ๒-๔/๕ (๑) จพง.ปูองกันฯ ๒-๔/๕ (๑)   
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า) (๒) พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า) (๒)   
พนักงานดับเพลงิ (ทั่วไป) (2) พนักงานดับเพลงิ (ทั่วไป) (2)  
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (1) พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (1)  
งานการศึกษา งานการศึกษา   
นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว (๑) นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว (๑)   
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)  (1) ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)  (1)   
ครูผู้ดูแลเด็ก (อันดับครูผู้ช่วย)  (2) ครูผู้ดูแลเด็ก (อันดับครูผู้ช่วย)  (2)  
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) (2) ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) (2)  
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ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังปัจจุบัน 
ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่ 
(ปีงบประมาณ 2558 – 2560 ) 

หมายเหตุ 

งานแผนและงบประมาณ งานแผนและงบประมาณ  
จนท.วิเคราะห์ฯ ๓-๕/๖ว (๑) จนท.วิเคราะห์ฯ ๓-๕/๖ว (๑)   
คนงาน (ทั่วไป) (1) คนงาน (ทั่วไป) (1)  
งานนิติการ งานนิติการ   
นิติกร ๓-๕/๖ว (๑) นิติกร ๓-๕/๖ว (๑)   
กองคลัง กองคลัง   
หน.กองคลัง (นักบริหารงานคลงั ๗) (๑) หน.กองคลัง (นักบริหารงานคลงั ๗) (๑)   
ฝ่ายบริหารงานคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง   
หน.ฝุายบริหารงานคลงั (นบห.งานคลัง ๖) (๑)  หน.ฝุายบริหารงานคลงั (นบห.งานคลัง ๖) (๑)    
งานการเงินและบัญช ี งานการเงินและบัญช ี   
นวก.เงินและบัญชี ๓-๕/๖ว (๑) นวก.เงินและบัญชี ๓-๕/๖ว (๑)   
ผช.จนท.ธุรการ (1) ผช.จนท.ธุรการ (1)  
ผช.จนท.การเงนิและบัญชี (1) ผช.จนท.การเงนิและบัญชี (1)  
งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้ งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้   
จพง.จัดเก็บรายได้ 6ว (๑) จพง.จัดเก็บรายได้ 6ว (๑)   
จนท.ทะเบียนทรัพยส์ิน (ลูกจ้างประจ า) (1) จนท.ทะเบียนทรัพยส์ิน (ลูกจ้างประจ า) (1)   
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า) (1) พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า) (1)   
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ (1) ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ (1)   
งานพัสดุ งานพัสดุ   
จพง.การเงินและบัญชี ๒-๔/๕ (๑) จพง.การเงินและบัญชี ๒-๔/๕ (๑)   
กองช่าง กองช่าง   
ผอ.กองช่าง (นบห.งานช่าง ๗) (๑) ผอ.กองช่าง (นบห.งานช่าง ๗) (๑)   
งานวิศวกรรม งานวิศวกรรม   
วิศวกรโยธา ๓-๕/๖ว (๑) วิศวกรโยธา ๓-๕/๖ว (๑)   
ผช.จนท.ธุรการ (1) ผช.จนท.ธุรการ (1)  
ช่างปูน (ภารกิจ) (1) ช่างปูน (ภารกิจ) (1)  
งานสาธารณูปโภค งานสาธารณูปโภค   
นายช่างโยธา ๒-๔/๕ (๑) นายช่างโยธา ๒-๔/๕ (๑)   
ผช.ชา่งทุกประเภท (ลูกจ้างประจ า) (1) ผช.ชา่งทุกประเภท (ลูกจ้างประจ า) (1)  
ช่างไม้ (ภารกิจ) (1) ช่างไม้ (ภารกิจ) (1)  
งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ   
นายช่างไฟฟาู ๒-๔/๕ (๑) นายช่างไฟฟาู ๒-๔/๕ (๑)   
ผช.จนท.ช่างไฟฟาู (ภารกิจ) (1) ผช.จนท.ช่างไฟฟาู (ภารกิจ) (1)   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
ผอ.กองสาธารณสุขฯ(นบห.งานสาธารณสุข ๗) (๑) ผอ.กองสาธารณสุขฯ(นบห.งานสาธารณสุข ๗) (๑)   
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม   
นักวิชาการสุขาภิบาล ๓-๕/๖ว (๑) นักวิชาการสุขาภิบาล ๓-๕/๖ว (๑)   
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ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังปัจจุบัน 
ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่ 
(ปีงบประมาณ 2558 – 2560 ) 

หมายเหตุ 

จพง.ธุรการ ๒-๔/๕ (๑) จพง.ธุรการ ๒-๔/๕ (๑)   
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า) (1) พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า) (1)  
พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) (1) พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) (1)  
พนักงานขับรถยนต ์(ทั่วไป)  (1) พนักงานขับรถยนต ์(ทั่วไป)  (1)   
คนงานประจ ารถขยะ (ภารกิจ) (1) คนงานประจ ารถขยะ (ภารกิจ) (1)  
คนงานประจ ารถขยะ (ทั่วไป) (3) คนงานประจ ารถขยะ (ทั่วไป) (3)  
คนงาน (ทั่วไป) (1) คนงาน (ทั่วไป) (1)  
งานส่งเสริมสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพ   
นวก.ส่งเสริมสุขภาพ ๓-๕/๖ว (๑) นวก.ส่งเสริมสุขภาพ ๓-๕/๖ว (๑)   
งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ  งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ    
จนท.พยาบาล 1-3/4 (๑) จนท.พยาบาล 1-3/4 (๑)  
คนงาน (ทั่วไป) (1) คนงาน (ทั่วไป) (1)  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
1)  ส านักปลัดเทศบาล  มีอัตราก าลังปจัจุบนั  14   ต าแหน่ง  17  อัตรา  ดังนี้

ที่ จ านวน เงินเดอืน รวม
(คน) คนละ (บาท) 2558 2559 2560

1 หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 7 ) ๑ 409,080 409,080 409,080 13,920 13,920
2 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นบห.งานทั่วไป 6) ๑ 23,820 23,820 10,920 11,160 11,040
3 บุคลากร ๓-๕/๖ว /7ว ๑ 24,010 24,010 11,520 12,000 12,120
4 จบห.งานทะเบียนและบัตร  ๓-๕/๖ว /7ว ๑ 23,080 23,080 11,160 11,520 12,000
5 นิติกร ๓-๕/๖ว ๑ 18,230 18,230 8,640 8,520 8,880
6 นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว ๑ 19,660 19,660 8,880 8,880 8,880
7 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓-๕/๖ว ๑ 18,190 18,190 7,200 7,440 7,560
8 ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1 ) ๑ 17,910 17,910  -  -  -
9 ครูผู้ดูแลเด็ก (อันดับครูผู้ช่วย ) ๑ 16,570 16,570  -  -  -

10 ครูผู้ดูแลเด็ก (อันดับครูผู้ช่วย ) ๑ 17,310 17,310  -  -  -
11 เจ้าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕ ๑ 19,410 19,410 7,560 7,800 8,040
12 เจ้าพนักงานป้องกันฯ ๒-๔/๕ ๑ 16,580 16,580 198,960 7,080 7,080
13 พนักงานขับรถยนต์  (ลจปจ.) ๑ 13,760 13,760 6,600 6,480 7,080
14 พนักงานขับรถยนต์  (ลจปจ.) ๑ 12,810 12,810 6,000 8,640 6,480
15 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (พ.ภารกิจ) ๑ 10,360 10,360 5,040 5,280 5,400
16 ผู้ดูแลเด็ก (พ.ภารกิจ) ๑ 11,000 11,000  -  -  -
17 ผู้ดูแลเด็ก (พ.ภารกิจ) ๑ 11,000 11,000  -  -  -

2) ปี 2558  มีความต้องการยุบเลิกต าแหน่งลง  จ านวน   3   ต าแหน่ง  6  อัตรา  ดังนี้ 

ที่ ต าแหน่ง จ านวน เงินเดอืน รวม
(คน) คนละ (บาท) 2558 2559 2560

1 พนักงานขับรถยนต์ ๒ 9,000 18,000  -  -  -
2 พนักงานดับเพลิง ๒ 9,000 18,000  -  -  -
3 คนงาน ๒ 9,000 18,000  -  -  -

2) กองคลัง     มีอัตราก าลังปัจจุบัน  10   ต าแหน่ง  10   อัตรา  ดังนี้
ที่ จ านวน เงินเดอืน รวม

(คน) คนละ (บาท) 2558 2559 2560
๑ ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ๗) ๑ 27,480 27,480 12,960 13,440 13,320
๒ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นบห.งานคลัง ๖) ๑ 22,920 22,920 10,800 10,920 11,160
๓ นักวิชาการเงินและบัญชี ๓-๕/๖ว ๑ 19,970 19,970 9,720 10,080 10,440
๔ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒-๔/๕ ๑ 24,270 24,270 11,040 11,160 10,920

45
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ที่ จ านวน เงินเดอืน รวม
(คน) คนละ (บาท) 2558 2559 2560

๕ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒-๔/๕ ๑ 14,060 14,060 6,000 6,000 5,760
๖ จนท.ทะเบียนทรัพย์สิน  (ลจปจ.) ๑ 10,970 10,970 5,160 5,520 5,640
๗ พนักงานขับรถยนต์  (ลจปจ.) ๑ 12,810 12,810 6,000 8,640 6,480
๘ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พ.ภารกิจ) ๑ 10,070 10,070 4,920 5,040 5,280
๙ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  (พ.ภารกิจ) ๑ 10,360 10,360 5,040 5,280 5,400

๑๐ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  (พ.ภารกิจ) ๑ 11,000 11,000 5,280 5,520 5,760

3) กองช่าง    มีอัตราก าลังปัจจุบัน  9    ต าแหน่ง  9   อัตรา  ดังนี้
ที่ จ านวน เงินเดอืน รวม

(คน) คนละ (บาท) 2558 2559 2560
๑ ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ๗) ๑ 24,010 24,010 11,520 12,000 12,120
๒ วิศวกรโยธา ๓-๕/๖ว ๑ 19,660 19,660 8,880 8,880 8,880
๓ นายช่างโยธา ๒-๔/๕ ๑ 16,960 16,960 7,320 7,440 7,200
๔ นายช่างไฟฟ้า ๒-๔/๕ ๑ 18,790 18,790 7,440 7,560 7,800
๕ ผู้ช่วยช่างทุกประเภท  (ลจปจ.) ๑ 10,970 10,970 5,160 5,520 5,640
๖ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พ.ภารกิจ) ๑ 10,360 10,360 5,040 5,280 5,400
๗ ช่างปูน (พ.ภารกิจ) ๑ 10,070 10,070 4,920 5,040 5,280
๘ ช่างไม้ (พ.ภารกิจ) ๑ 10,070 10,070 4,920 5,040 5,280
9 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (พ.ภารกิจ) 1 10,070 10,070 4,920 5,040 5,280

 
4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    มีอัตราก าลังปัจจุบัน  13   ต าแหน่ง  15  อัตรา  ดังนี้

ที่ จ านวน เงินเดอืน รวม
(คน) คนละ (บาท) 2558 2559 2560

๑ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ๑ 29,680 29,680 13,320 13,080 13,440
๒ นักวิชาการสุขาภิบาล ๓-๕/๖ว ๑ 20,225 20,225 242,700 8,580 8,580
๓ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ๓-๕/๖ว ๑ 23,370 23,370 10,800 11,040 11,160
๔ เจ้าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕ ๑ 15,140 15,140 6,960 7,440 7,440
๕ เจ้าหน้าที่พยาบาล 1-3/4 ๑ 12,560 12,560 6,120 6,000 5,880
๖ พนักงานขับรถยนต์  (ลจปจ.) ๑ 11,400 11,400 5,520 5,640 5,760
๗ พนักงานขับรถยนต์  (พ.ภารกิจ) ๑ 11,000 11,000 5,280 5,520 5,760
๘ คนงานประจ ารถขยะ (พ.ภารกิจ) 1 10,070 10,070 4,920 5,040 5,280

6) ปี 2558  มีความต้องการยุบเลิกต าแหน่งลง  จ านวน   3   ต าแหน่ง  6  อัตรา  ดังนี้ 

ที่ ต าแหน่ง จ านวน เงินเดอืน รวม
(คน) คนละ (บาท) 2558 2559 2560

1 พนักงานขับรถยนต์ ๑ 9,000 9,000  -  -  -
2 คนงานประจ ารถขยะ ๓ 9,000 27,000  -  -  -
3 คนงาน ๒ 9,000 18,000  -  -  -

 

๔๖

ขั้นที่เพ่ิมในแตล่ะปี
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5) หน่วยตรวจสอบภายใน    มีอัตราก าลังปัจจุบัน  1   ต าแหน่ง  1  อัตรา  ดังนี้

ที่ จ านวน เงินเดอืน รวม
(คน) คนละ (บาท) 2558 2559 2560

๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว ๑ 18,590 223,080 8,520 8,880 8,760

ขั้นที่เพ่ิมในแตล่ะปี
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ระดบั เงินเดอืน/
เลขที่ต าแหน่ง ต า ค่าจ้าง หมายเหตุ

แหน่ง ค่าตอบแทน คน เงินเดอืน(1) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
1 ปลัดเทศบาล(นบห.เทศบาล) 00-0101-001 8 30,690 1 1 502,680 1 1 1  -  -  - 14,520 14,880 15,480 517,200 532,080 547,560

๒ รองปลัดเทศบาล 00-0101-002 ๗ 29,110 1 1 391,320 1 1 1  -  -  - 13,320 13,440 13,320 404,640 418,080 431,400
(นบห.งานเทศบาล)  
หน่วยตรวจสอบภายใน  

๓ จนท.ตรวจสอบภายใน 12-0301-001 6ว 18,590 1 1 223,080 1 1  -  -  - 8,520 8,880 8,760 231,600 240,480 249,240
ส านักปลัดเทศบาล

๔ หน.สป.(นบห.เทศบาล) 01-0101-001 ๗  - 1  - 367,080 1 1 1  -  -  - 13,920 13,920 13,920 381,000 394,920 408,840
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

๕ หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 01-0101-002 ๖ 23,820 1 1 285,840 1 1 1  -  -  - 10,920 11,160 11,040 296,760 307,920 318,960
(นบห.งานทั่วไป)
งานธุรการ

6 จพง.ธุรการ 01-0212-006 ๔ 19,410 1 1 232,920 1 1 1  -  -  - 7,560 7,800 8,040 240,480 248,280 256,320
งานการเจ้าหน้าที่

7 บุคลากร 01-0208-001 7ว 24,010 1 1 288,120 1 1 1  -  -  - 11,520 12,000 12,120 299,640 311,640 323,760
งานทะเบยีนราษฎร

8 จนท.งานทะเบียนและบัตร 01-0215-002 7ว 23,080 1 1 276,960 1 1 1  -  -  - 11,160 11,520 12,000 288,120 299,640 311,640
งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

9 จพง.ป้องกันฯ 01-0222-007  2-4/5  - 1  - 198,960 1 1 1  -  -  - 7,080 7,080 7,080 206,040 213,120 220,200
ลูกจ้างประจ า

๑๐ พนง.ขับรถยนต์  -  - 14,850 1 1 178,200 1 1 1  -  -  - 6,600 6,480 7,080 184,800 191,280 198,360
11 พนง.ขับรถยนต์  -  - 14,030 1 1 168,360 1 1 1  -  -  - 6,000 8,640 6,480 174,360 183,000 189,480

งานการศึกษา
12 นักวิชาการศึกษา 01-0805-004 ๕ 19,660 1 1 235,920 1 1 1  -  -  - 8,880 8,880 8,880 244,800 253,680 262,560

งานแผนและงบประมาณ
13 จนท.วิเคราะห์ฯ 01-0201-005 4 18,190 1 1 218,280 1 1 1  -  -  - 7,200 7,440 7,560 225,480 232,920 240,480

งานนิตกิาร
14 นิติกร 01-0202-003 6ว 19,200 1 1 230,400 1 1 1  -  -  - 8,640 8,520 8,880 239,040 247,560 256,440

      ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  เทศบาลต าบลแวงใหญ ่ อ าเภอแวงใหญ ่ จังหวัดขอนแก่น  กรณปีรับลดพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป จ านวน 11  ต าแหน่ง
         แบบวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดอืน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามแผนอัตราก าลัง  3 ป ี(2558 - 2560)

ที่ สังกัด/ต าแหน่งและสายงาน
จ านวน
ทั้งหมด

จ านวนที่มีอยู่ อัตราต าแหน่งทีค่าดวา่จะใช ้ อัตราก าลัง ภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น (2) ภาระค่าใช้จ่ายรวม (3)
ในชว่งระยะ 3 ปี ขา้งหน้า เพ่ิม/ลด



กองคลัง   
๑๕ ผู้อ านวยการกองคลัง 04-0103-001 ๗ 27,480 1 1 371,760 1 1 1  -  -  - 12,960 13,440 13,320 384,720 398,160 411,480

(นบห.งานคลัง 7)
ฝ่ายบริหารงานคลัง

๑๖ หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง 04-0103-002 ๖ 22,920 1 1 275,040 1 1 1  -  -  - 10,800 10,920 11,160 285,840 296,760 307,920
(นบห.งานคลัง)
งานการเงินและบญัชี

๑๗ นวช.การเงินและบัญชี 04-0307-005 6ว 19,970 1 1 239,640 1 1 1  -  -  - 9,720 10,080 10,440 249,360 259,440 269,880
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  

๑๘ จพง.จัดเก็บรายได้ 04-0309-006 ๖ว 24,270 1 1 291,240 1 1 1  -  -  - 11,040 11,160 10,920 302,280 313,440 324,360
ลูกจ้างประจ า

๑๙ จนท.ทะเบียนทรัพย์สิน  -  - 12,560 1 1 150,720 1 1 1  -  -  - 5,160 5,520 5,640 155,880 161,400 167,040
๒๐ พนักงานขับรถยนต์  -  - 14,030 1 1 168,360 1 1 1  -  -  - 6,000 8,640 6,480 174,360 183,000 189,480

งานพัสดและทรัพย์สิน
๒๑ จพ.การเงินและบัญชี 04-0306-007 3 14,060 1 1 168,720 1 1 1  -  -  - 6,000 6,000 5,760 174,720 180,720 186,480

กองช่าง  
๒๒ ผู้อ านวยการกองช่าง 05-0104-001 ๗ 24,010 1 1 330,120 1 1 1  -  -  - 11,520 12,000 12,120 341,640 353,640 365,760

(นบห.งานช่าง 7)
งานวิศวกรรม

๒๓ วิศวกรโยธา 05-0515-001 ๕ 19,660 1 1 235,920 1 1 1  -  -  - 8,880 8,880 8,880 244,800 253,680 262,560
งานสาธารณปูโภค

๒๔ นายช่างโยธา 05-0503-001 ๔ 16,960 1 1 203,520 1 1 1  -  -  - 7,320 7,440 7,200 210,840 218,280 225,480
งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า
สาธารณะ

๒๕ นายช่างไฟฟ้า 05-0524-001 ๔ 18,790 1 1 225,480 1 1 1  -  -  - 7,440 7,560 7,800 232,920 240,480 248,280
ลูกจ้างประจ า

๒๖ ผช.ช่างทุกประเภท  -  - 12,330 1 1 147,960 1 1 1  -  -  - 5,160 5,520 5,640 153,120 158,640 164,280
กองสาธารณสุขฯ

๒๗ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ06-0105-001 ๗ 29,680 1 1 398,160 1 1 1  -  -  - 13,320 13,080 13,440 411,480 424,560 438,000
(นบห.งานสาธารณสุข 7)  
งานสุขาภบิาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

28 นักวิชาการสุขาภิบาล 06-0406-001 3-5/6ว  - 1  - 242,700 1 1 1  -  -  - 8,580 8,580 8,580 251,280 259,860 268,440
๒๙ จพง.ธุรการ 06-0212-002 ๔ 15,140 1 1 181,680 1 1 1  -  -  - 6,960 7,440 7,440 188,640 196,080 203,520



ลูกจ้างประจ า
๓๐ พนง.ขับรถยนต์  -  - 12,810 1 1 153,720 1 1 1  -  -  - 5,520 5,640 5,760 159,240 164,880 170,640

งานส่งเสริมสุขภาพ
๓๑ นวก.ส่งเสริมสุขภาพ 06-0613001 6ว 23,370 1 1 280,440 1 1 1  -  -  - 10,800 11,040 11,160 291,240 302,280 313,440

งานควบคุมและปอ้งกันโรคตดิตอ่
๓๒ จนท.พยาบาล 06-0415-001 3 12,560 1 1 150,720 1 1 1  -  -  - 6,120 6,000 5,880 156,840 162,840 168,720

ส านักปลัดเทศบาล
งานการศึกษา อุดหนุนฯ

๓๓ พนักงานครูเทศบาล 4-02-0263 คศ.1 17,910 1 1 214,920 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0
๓๔ พนักงานครูเทศบาล 4-02-0478 คศ.1 16,670 1 1 200,040 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0
๓๕ พนักงานครูเทศบาล 4-02-0479 คศ.1 17,910 1 1 214,920 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0
๓๖ ผู้ดูแลเด็ก จ.002  - 10,780 1 1 129,360 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0
๓๗ ผู้ดูแลเด็ก จ.003  - 10,780 1 1 129,360 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0

งานธุรการ  
๓๘ ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์ จ.001  - 10,360 1 1 124,320 1 1 1  -  -  - 5,040 5,280 5,400 129,360 134,640 140,040
๓๙ พนักงานขับรถยนต์ จ.004  - 9,000 1 1 108,000 1 1 1 -1  -  -  -  -  -  -  -  - ยุบเลิก
๔๐ คนงาน จ.005  - 9,000 1 1 108,000 1 1 1 -1  -  -  -  -  -  -  -  - ยุบเลิก

งานปอ้งกันฯ
๔๑ พนักงานขับรถยนต์ จ.006  - 9,000 1 1 108,000 1 1 1 -1  -  -  -  -  -  -  -  - ยุบเลิก
๔๒ พนักงานดับเพลิง จ.007  - 9,000 1 1 108,000 1 1 1 -1  -  -  -  -  -  -  -  - ยุบเลิก
๔๓ พนักงานดับเพลิง จ.008  - 9,000 1 1 108,000 1  -  - -1  -  -  -  -  -  -  -  - ยุบเลิก

งานแผนและงบประมาณ  
๔๔ คนงาน จ.009 9,000 1 1 108,000 1 1 1 -1  -  -  -  -  -  -  -  - ยุบเลิก

กองคลัง
งานการเงินและบญัชี

๔๕ ผช.จนท.ธุรการ จ.010  - 10,170 1 1 122,040 1 1 1  -  -  - 4,920 5,040 5,280 126,960 132,000 137,280
๔๖ ผช.จนท.การเงินและบัญชี จ.011  - 10,360 1 1 124,320 1 1 1  -  -  - 5,040 5,280 5,400 129,360 134,640 140,040

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
๔๗ ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ จ.012  - 11,000 1 1 132,000 1 1 1  -  -  - 5,280 5,520 5,760 137,280 142,800 148,560

กองช่าง
งานวิศวกรรม



๔๘ ผช.จนท.ธุรการ จ.013  - 10,360 1 1 124,320 1 1 1  -  -  - 5,040 5,280 5,400 129,360 134,640 140,040
๔๙ ช่างปูน (ทักษะ) จ.014  - 10,070 1 1 120,840 1 1 1  -  -  - 4,920 5,040 5,280 125,760 130,800 136,080

งานสาธารณปูโภค
๕๐ ช่างไม้ (ทักษะ) จ.015  - 10,070 1 1 120,840 1 1 1  -  -  - 4,920 5,040 5,280 125,760 130,800 136,080

งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
๕๑ ผช.ช่างไฟฟ้า จ.016  - 10,070 1 1 120,840 1 1 1  -  -  - 4,920 5,040 5,280 125,760 130,800 136,080

กองสาธารณสุขฯ
งานสุขาภบิาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

๕๒ พนักงานขับรถยนต์ จ.017  - 11,000 1 1 132,000 1 1 1  -  -  - 5,280 5,520 5,760 137,280 142,800 148,560
๕๓ คนงานประจ ารถขยะ(ทักษะ) จ.018  - 10,070 1 1 120,840 1 1 1  -  -  - 4,920 5,040 5,280 125,760 130,800 136,080
๕๔ พนักงานขับรถยนต์ จ.019  - 9,000 1 1 108,000 1 1 1 -1  -  -  -  -  -  -  -  - ยุบเลิก
๕๕ คนงานประจ ารถขยะ จ.020  - 9,000 1 1 108,000 1 1 1 -1  -  -  -  -  -  -  -  - ยุบเลิก
๕๖ คนงานประจ ารถขยะ จ.021  - 9,000 1 1 108,000 1 1 1 -1  -  -  -  -  -  -  -  - ยุบเลิก
๕๗ คนงานประจ ารถขยะ จ.022  - 9,000 1 1 108,000 1 1 1 -1  -  -  -  -  -  -  -  - ยุบเลิก
๕๘ คนงาน จ.023  - 9,000 1 1 108,000 1 1 1 -1  -  -  -  -  -  -  -  - ยุบเลิก

งานควบคุมและปอ้งกันโรคตดิตอ่
๕๙ คนงาน จ.024  - 9,000 1 1 108,000 1 1 1 -1  -  -  -  -  -  -  -  - ยุบเลิก

4 59 56 9,595,800 9,947,460 10,299,840

5 ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๒๐%  1,919,160 1,989,492 2,059,968

6 รวมเปน็ค่าใช้จ่ายบคุคลทั้งสิ้น  11,514,960 11,936,952 12,359,808
7 คิดเปน็ร้อยละ  40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 32.93 32.51 32.06

รายรับจริงในปงีบประมาณ 2557 บาท

ประมาณการรายจ่ายประจ าป ีให้ใช้งบประมาณตามเทศบญัญ ตทิี่ไดร้ับอนุมัตจิากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

รายจ่ายตามเทศบญัญตัปิงีบประมาณ 2558  (ก.กลางก าหนด) บาท รายจ่ายที่ตัง้จริง 34,970,730 บาท

รายจ่ายตามเทศบญัญตัปิงีบประมาณ 2559  (ก.กลางก าหนด) บาท 36,719,267 บาท

รายจ่ายตามเทศบญัญตัปิงีบประมาณ 2560  (ก.กลางก าหนด) บาท  38,555,230 บาท

ใหป้ระมาณการรายรับได้มีละไม่เกิน  5 %

 

33,158,487

รวม

34,816,412.00

36,557,232.00

38,385,094.00



พนง
สป.
คลัง
ช่าง
สาสุข 12,940,560 13,362,552 13,785,408

ตรวจสอบ
ลจปจ.



งานป้องกันฯ           งานนิติการ 

                 แผนภูมิโครงสร้างส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
                  งานธุรการ                                งานทะเบียนราษฎร                                                        งานการศึกษา                     งานแผนและงบประมาณ                  
            

- เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5(1)        -  จบห.งานทะเบยีน-       - จพง.ปอ้งกันฯ 2-4/5 (1)          - นักวิชการศึกษา 3-5/6ว(1)     - จนท.วเิคราะห์ฯ 3-5/6ว (1)      -  นิติกร. 3-5/6ว(1) 
- ผช.จนท.ประชาสมัพนัธ ์(1)              และบัตร 3-5/6ว (1)         - พนักงานขับรถยนต์(ลจปจ)(2)     - ครู (คศ.1) (1)          -  คนงาน (ท) (1) 
- พนักงานขบัรถยนต(์ท) (1)                                                  - พนักงานขบัรถยนต ์(ท) (1)       - ครผูู้ดแูลเด็ก (คผช.) (2)                      
- คนงาน (ท.) (1)                                                                - พนักงานดบัเพลิง (ท) (1)          - ผู้ดแูลเด็ก (ภารกิจ) (2) 

 
 
 
                                               งานการเจ้าหน้าท่ี               
                       
                           

ชื่อต าแหน่ง 8 7 6 3-5/6ว 2-4/5 1-3/4 ลูกจ้างประจ า พ.ตามภารกิจ พ.ทัว่ไป รวม 
จ านวน           

 
                                ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง                                                   รับรองถกูต้อง                                                                         เหน็ชอบ/อนมุัติ 

               
  
                      (ลงชื่อ) .........................................                                 (ลงชื่อ)  ...........................................                                                       (ลงชื่อ) .............................................. 
                                (นางกิติมา   อะสุรินทร์ )                                              (นายวิโรจน์  หล้าประเสรฐิ)                                                                (นายสุรพล   เวียงวงษ์) 
                      ต าแหน่ง      บุคลากร  7 ว                                        ต าแหน่ง   ปลัดเทศบาลต าบลแวงใหญ่                                                   ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่        

ส านักปลัดเทศบาล                      
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป  7)  (1) 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                    
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(นักบริหารงานทั่วไป  6)  (1) 
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          แผนผังโครงสร้างกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                     งานการเงินและบัญชี                                                        งานจัดเก็บและพัฒนารายได้                                                      งานพัสดุ 
 
                                -  นวก.เงินและบญัชี 3-5/6ว (1)    - จพง.จัดเกบ็รายได้ 2-4/5 (1)            -  จพง.การเงินและบญัช ี2-4/5 (1) 
          -  ผช.จนท.ธุรการ (1)                                                            - จนท.ทะเบียนและทรัพย์สนิ (ลจปจ.) (1)  
                                -  ผช.จนท.การเงินและบญัช ี(1)               - พนักงานขบัรถยนต ์ (ลจปจ.) (1)                                       
                                                                                                                      - ผช.จนท.จัดเกบ็รายได ้(1)  
 
 

ชื่อต าแหน่ง 8 7 6 3-5/6ว 2-4/5 1-3/4 ลูกจ้างประจ า พ.ตามภารกิจ พ.ทัว่ไป รวม 
จ านวน           

 
 
                                ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง                                                   รับรองถกูต้อง                                                                         เหน็ชอบ/อนมุัติ 

            
 
 
                      (ลงชื่อ) .........................................                                    (ลงชื่อ)  ...........................................                                                  (ลงชื่อ) ............................................ 
                               (นางกิติมา   อะสุรินทร์ )                                                (นายวิโรจน์  หล้าประเสรฐิ)                                                                (นายสุรพล   เวียงวงษ์) 
                      ต าแหน่ง      บุคลากร  7 ว                                            ต าแหน่ง   ปลัดเทศบาลต าบลแวงใหญ่                                              ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่        

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง  7)  (1) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานคลัง  6)  (1) 



งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า        
สาธารณะ 
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         แผนผังโครงสร้างกองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                งานวิศวกรรม                                              งานสาธารณูปโภค 
 

-  วศิกรโยธา 3-5/6ว (1)           - นายช่างโยธา 2-4/5 (1)    - นายช่างไฟฟ้า 2-4/5 (1) 
-  ผช.จนท.ธุรการ (1)                                            -  ผู้ชว่ยช่างทุกประเภท (ลจปจ.) (1)                          - ผช.ช่างไฟฟา้ (ภารกิจ)(1)                                                                                

                                          -  ช่างปูน (ภารกิจ) (1)                                 -  ช่างไม้ (ภารกิจ) (1)                                                             
     
 
                             

ชื่อต าแหน่ง 8 7 6 3-5/6ว 2-4/5 1-3/4 ลูกจ้างประจ า พ.ตามภารกิจ พ.ทัว่ไป รวม 
จ านวน           

 
 
 
                                ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง                                                   รับรองถกูต้อง                                                                เห็นชอบ/อนุมัติ 

          
       
                       (ลงชื่อ) .........................................                                 (ลงชื่อ)  ...........................................                                          (ลงชื่อ) ....................................................... 
                                 (นางกิติมา   อะสุรินทร์ )                                              (นายวิโรจน์  หล้าประเสรฐิ)                                                         (นายสุรพล   เวียงวงษ์)                                                                     
                      ต าแหน่ง      บุคลากร  7 ว                                         ต าแหน่ง   ปลัดเทศบาลต าบลแวงใหญ่                                       ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่        
 
 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง  7 )  (1) 



28 
แผนผังโครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 

 
    

     งานสุขาภิบาลและอนามัยสิง่แวดล้อม                                                                                                                งานควบคุมและป้องกันโรค 
 

- นวก.สุขาภบิาล 3-5/6ว (1)          -  นวก.ส่งเสริมสุขภาพ 3-5/6ว (1)                                - เจ้าหน้าทีพ่ยาบาล 1-3/4 (1) 
-  จพง.ธุรการ 2-4/5 (1)                                                                                      - คนงาน (ทั่วไป)(1)     
-  พนักงานขบัรถยนต ์(ลจปจ.) (1)                                                                                            

                                -  พนกังานขบัรถยนต(์ภารกิจ) (1)                                                                                                  
                                -  คนงานประจ ารถขยะ(ภารกิจ  (1) 
          -  คนงานประจ ารถขยะ (ทัว่ไป)(3) 
              -  คนงาน (ทั่วไป) (2) 
 

 
ชื่อต าแหน่ง 8 7 6 3-5/6ว 2-4/5 1-3/4 ลูกจ้างประจ า พ.ตามภารกิจ พ.ทัว่ไป รวม 

จ านวน           

 
 
                                ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง                                                   รับรองถกูต้อง                                                                 เห็นชอบ/อนุมัต ิ

              
     
 
                     (ลงชื่อ) .........................................                                 (ลงชื่อ)  ...........................................                                          (ลงชื่อ) ....................................................... 
                                 (นางกิติมา   อะสุรินทร์ )                                            (นายวิโรจน์  หล้าประเสรฐิ)                                                      (นายสุรพล   เวียงวงษ์)                           
                    ต าแหน่ง      บุคลากร  7 ว                                         ต าแหน่ง   ปลัดเทศบาลต าบลแวงใหญ่                                      ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่        
 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข  7 )  (1) 

        งานส่งเสริมสขุภาพ 
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                         แผนผังโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                            งานตรวจสอบภายใน 

 
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว (1) 
-  

 
ชื่อต าแหน่ง 8 7 6 3-5/6ว 2-4/5 1-3/4 ลูกจ้างประจ า พ.ตามภารกิจ พ.ทัว่ไป รวม 

จ านวน           

 
 
                                ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง                                                   รับรองถกูต้อง                                                           เหน็ชอบ/อนุมัติ 

 

                     (ลงชื่อ) .........................................                                 (ลงชื่อ)  ...........................................                                          (ลงชื่อ) ................................................... 
                               (นางกิติมา   อะสุรินทร์ )                                             (นายวิโรจน์  หล้าประเสริฐ)                                                      (นายสุรพล   เวียงวงษ์) 
                      ต าแหน่ง      บุคลากร  7 ว                                       ต าแหน่ง   ปลัดเทศบาลต าบลแวงใหญ่                                       ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่        
 

 
 

 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 



ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ๗) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(นักบริหารงานทั่วไป ๖) 

 -  งานธุรการ 
 -   งานการเจ้าหน้าที่ 
 -  งานทะเบียนราษฎร 
 -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -  งานการศึกษา 
 -  งานแผนและงบประมาณ 
 -  งานนิติการ 

กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ๗) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

(นักบริหารงานคลัง ๖) 

 - งานการเงินและบัญช ี
 - งานจัดเก็บและพัฒนา     
   รายได้ 
 - งานพัสดุและทรัพย์สิน 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ๗) 

  

  - งานวิศวกรรม 
  - งานสาธารณูปโภค 
  - งานจัดสถานที่และการ 
    ไฟฟ้าสาธารณะ 
 
 
    

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ๗) 

 - งานสุขาภิบา ลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 - งานส่งเสริมสขุภาพ  
 - งานควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ๗) 

30 

 
11.  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ปีงบประมาณ 2558 – 2560    

 

 
  

 
 

       
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

                                 

 
   



ล าดับ ชื่อ -สกุล คุณวุฒิ เงนิเดือน หมายเหตุ
ที่ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ระบปุระเภท
๑ นายวโิรจน์     หล้าประเสริฐ ศศ.บ, ศศ.ม. ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ ปลัดเทศบาล ๘ ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ ปลัดเทศบาล ๘ 30,690

(นักบริหารงานเทศบาล) (นักบริหารงานเทศบาล )
๒ นายไพโรจน์  กมลปทัมากุล บธ.บ, ศศ.ม. 00-0101-002 รองปลัดเทศบาล ๗ 00-0101-002 รองปลัดเทศบาล ๗ 29,110

(นักบริหารงานเทศบาล) (นักบริหารงานเทศบาล)
ส านักปลัดเทศบาล  ส านักปลัดเทศบาล

๓ วา่ง  - ๐๑-๐๑๐๑-๐๐๑ หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล ๗ ๐๑-๐๑๐๑-๐๐๑ หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล ๗  -
(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๔ นางอัจฉรา  ตุ้มมี ค.บ. ๐๑-๐๑๐๑-๐๐๒ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๖ ๐๑-๐๑๐๑-๐๐๒ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๖ 23,820
(นักบริหารงานทั่วไป)  (นักบริหารงานทั่วไป)
งานธุรการ งานธุรการ

๕  จ่าเอกธนากร  บญุประกอบ บธ.บ. ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑ เจ้าพนักงานธรุการ ๔ ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑ เจ้าพนักงานธรุการ ๔ 19,410  
งานการเจ้าหน้าที่ งานการเจ้าหน้าที่

๖ นางกิติมา  อะสุรินทร์ รป.บ., ศศ.ม. ๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑ บคุลากร 7 ว ๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑ บคุลากร 7 ว 24,010
งานทะเบยีนราษฎร งานทะเบยีนราษฎร

๗ นางนทติา  รูไธสง รป.บ. ๐๑-๐๒๑๕-๐๐๑ จนท.บริหารทะบยีนและบตัร 7 ว ๐๑-๐๒๑๕-๐๐๑ จนท.บริหารทะบยีนและบตัร 7 ว 23,080
งานปอ้งกันฯ  งานปอ้งกันฯ

๘ วา่ง  - ๐๑-๐๒๒๒-๐๐๑ เจ้าพนักงานปอ้งกันฯ ๒-๔/๕ ๐๑-๐๒๒๒-๐๐๑ เจ้าพนักงานปอังกันฯ  -  -
๙ นายสันทดั  มอญขาม ปวช.  - พนักงานขับรถยนต์  -  - พนักงานขับรถยนต์  - 14,850 ลูกจ้างประจ า

๑๐ นายทองมาก  เผ้าหอม  ป.๖  - พนักงานขับรถยนต์  -  - พนักงานขับรถยนต์  - 14,030 ลูกจ้างประจ า
งานการศึกษา งานการศึกษา

๑๑ นางสาววมิลมาศ  บารชน ศศ.บ. ๐๑-๐๘๐๕-๐๐๑ นักวชิาการศึกษา ๕ ๐๑-๐๘๐๕-๐๐๑ นักวชิาการศึกษา ๕ 19,660

บัญชแีสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาล 
ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่   อ าเภอแวงใหญ่   จังหวัดขอนแก่น  ตามค าสั่งเทศบาลฯ ที ่   102 /๒๕๕7   ลงวันที ่  10  ตลุาคม  2557 (ตามมต ิก.ท.จ. ครั้งที ่ ๙/๒๕๕7)

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่



ล าดับ ชื่อ -สกุล คุณวุฒิ เงนิเดือน หมายเหตุ
ที่ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ระบปุระเภท

งานแผนและงบประมาณ งานแผนและงบประมาณ
๑๒ นางสาวนิภาพร   หน่ายโสก บธ.บ. ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ จนท.วเิคราะหน์โยบายฯ ๔ ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ จนท.วเิคราะหน์โยบายฯ ๔ 18,190

งานนิติการ งานนิติการ
๑๓ นายสุทธศัฺกด์ิ  รัตนัง น.บ. ๐๑-๐๒๐๒-๐๐๑ นิติกร 6 ว ๐๑-๐๒๐๒-๐๐๑ นิติกร 6 ว 19,200

กองคลัง กองคลัง  
๑๔ น.ส.ภาริณี  อานันทนสกุล บธ.บ. , บธ.ม. ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองคลัง ๗ ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองคลัง ๗ 27,480

(นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง)
ฝ่ายบริหารงานคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง

๑๕ นางจุฑาทพิย์  กองหาโคตร บธ.บ., รป.บ. ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๒ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ๖ ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๒ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ๖ 22,920
(นบห.งานคลัง) (นักบริหารงานคลัง ๖ )

งานการเงนิและบญัชี งานการเงนิและบญัชี
๑๖ นางสาวเบญจวรรณ  ชัยเนียม บธ.บ. ๐๔-๐๓๐๗-๐๐๑ นักวชิาการเงินและบญัชี 6ว ๐๔-๐๓๐๗-๐๐๑ นักวชิาการเงินและบญัชี 6ว 19,970

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  
๑๗ นางทบัทมิ  สิงหศ์รี ปวส., รป.บ. ๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑ จพง.จัดเก็บรายได้ ๖ว ๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑ จพง.จัดเก็บรายได้ ๖ว 24,270
๑๘ นายทองอินทร์  มีนา ปวช.  - จทน.ทะเบยีนทรัพย์สิน  -  - จทน.ทะเบยีนทรัพย์สิน  - 12,560 ลูกจ้างประจ า
๑๙ นายสมจิตร  นามโยธี ปวช.  - พนักงานขับรถยนต์  -  -  -  - 14,030 ลูกจ้างประจ า

 งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน
๒๐ นางอังคณา  อักษรเสือ ปวส. ๐๔-๐๓๐๖-๐๐๑ จพง.การเงินและบญัชี 3 ๐๔-๐๓๐๖-๐๐๑ จพง.การเงินและบญัชี 3 14,060

กองช่าง  กองช่าง
๒๑ นายพงษพ์ฒัน์  โยธา วท.บ. ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองช่าง ๗ ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองช่าง ๗ 24,010

(นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง)
งานวิศวกรรม งานวิศวกรรม

๒๒ นายเปรมกมล   ผางแพง่ วศ.บ. ๐๕-๐๕๑๕-๐๐๑ วศิวกรโยธา ๕ ๐๕-๐๕๑๕-๐๐๑ วศิวกรโยธา ๕ 19,660

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่
   -๒-   



ล าดับ ชื่อ -สกุล คุณวุฒิ เงนิเดือน หมายเหตุ
ที่ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ระบปุระเภท

งานสาธารณปูโภค งานสาธารณปูโภค
๒๓ นายวสินุกรณ์  ปา่เกลือ ปวส. ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑ นายช่างโยธา ๔ ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑ นายช่างโยธา ๔ 15,720
๒๔ นายไพโรจน์  สายเข็มทอง ม.๓  - ผู้ช่วยช่างทกุประเภท  -   - ผู้ช่วยช่างทกุประเภท  - 12,330 ลูกจ้างประจ า

งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
๒๕ สิบเอกเสกสรรค์  เขจรสัตย์ ปวส. ๐๕-๐๕๒๔-๐๐๑ นายช่างไฟฟา้ ๔ ๐๕-๐๕๒๔-๐๐๑ นายช่างไฟฟา้ ๔ 18,790

 กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ
๒๖ นายสัญญา  โม้อ้อน สธ.บ., สธ.ม. ๐๖-๐๑๐๕-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ๗ ๐๖-๐๑๐๕-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ๗ 29,680

(นบห.งานสาธารณสุข) (นบห.งานการสาธารณสุข)
งานสุขาภบิาลและอนามัยฯ งานสุขาภบิาลและอนามัยฯ

๒๗ วา่ง ๐๖-๐๔๐๖-๐๐๑ นักวชิาการสุขาภบิาล ๓-๕/๖ว ๐๖-๐๔๐๖-๐๐๑ นักวชิาการสุขาภบิาล ๓-๕/๖ว  -
๒๘ นางวนัทนี   แสงจันทร์ ศศ.บ. ๐๖-๐๒๑๒-๐๐๒ เจ้าพนักงานธรุการ ๔ ๐๖-๐๒๑๒-๐๐๒ เจ้าพนักงานธรุการ ๔ 15,140
๒๙ นายศักด์ิชาย  พาสวา่ง ม.๖  - พนักงานขับรถยนต์  -  - พนักงานขับรถยนต์  - 12,810 ลูกจ้างประจ า

งานส่งเสริมสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพ
๓๑ พ.จ.อ.นฐพงศ์ เนยไธสง สธ.บ., ศศ.บ. ๐๖-๐๔๐๙-๐๐๑ นักวชิาการส่งเสริมสุขภาพ 6 ว ๐๖-๐๔๐๙-๐๐๑ นักวชิาการส่งเสริมสุขภาพ 6 ว 23,370

 งานปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ งานปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ
๓๑ นายปริญญา   ค าไขสอน ประกาศนียบตัร ๐๖-๐๔15-๐๐๑ จนท.พยาบาล 3 ๐๖-๐๔15-๐๐๑ จนท.พยาบาล 3 12,810

พยาบาล 1ปี งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน
๓๒ นางไพวรรณ  แดนกาไสย ศศ.บ. ๐๒-๐๓๐๑-๐๐๑ จนท.ตรวจสอบภายใน 6 ว ๐๒-๐๓๐๑-๐๐๑ จนท.ตรวจสอบภายใน 6 ว 19,580

ส านักปลัดเทศบาล
งานธรุการ

๓๓ นางแคทรียา  เฉิดรัศมี ปวส.  จ.001 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพนัธ์ จ. 1  จ.001 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพนัธ์ จ. 1 10,360 พ.ภารกิจ
๓๔  วา่ง  - จ.004 พนักงานขับรถยนต์  - จ.004 พนักงานขับรถยนต์  -  - พ.ทั่วไป
๓๕  วา่ง  - จ.005 คนงาน  - จ.005 คนงาน  -  - พ.ทั่วไป

 -๓-   
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่



ล าดับ ชื่อ -สกุล คุณวุฒิ เงนิเดือน หมายเหตุ
ที่ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ระบปุระเภท

งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
๓๖ วา่ง  - จ.006 พนักงานขับรถยนต์  - จ.006 พนักงานขับรถยนต์  -  - พ.ทั่วไป
๓๗ วา่ง  - จ.007 พนักงานขับรถยนต์  - จ.007 พนักงานขับรถยนต์  -  - พ.ทั่วไป

งานการศึกษา
๓๘ นางเกณฑ์  เทนอิสระ ป.6  จ.002 ผู้ดูแลเด็ก จ. 1  จ.002 ผู้ดูแลเด็ก จ. 1 10,780 พ.ภารกิจ
๓๙ นางปราณี  พรหมวชิัย ป.6  จ.003 ผู้ดูแลเด็ก จ. 1  จ.003 ผู้ดูแลเด็ก จ. 1 10,780 พ.ภารกิจ

งานแผนและงบประมาณ  
๓๘ วา่ง  - จ.009 คนงาน  - จ.009 คนงาน  -  - พ.ทั่วไป

 กองคลัง  
งานการเงนิและบญัชี

๓๙ นางกาญดาภรณ์  เนยไธสง ศศ.บ.  จ.010 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ จ. 1  จ.010 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ จ. 1 10,070 พ.ภารกิจ
๔๐ นางรัชนีกรณ์   ผางแพง่ บธ.บ.  จ.011 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี จ. 1  จ.011 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี จ. 1 10,360 พ.ภารกิจ

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
๔๑ นางล าไย  มาซา ปวช.  จ.012 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จ. 1  จ.012 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จ. 1 11,000 พ.ภารกิจ

กองช่าง
งานวิศวกรรม

๔๒ นางปาระดา  ปลัดศรีช่วย บธ.บ.  จ.013 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ จ. 1  จ.013 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ จ. 1 10,360 พ.ภารกิจ
๔๓ นายณรงค์   สุขสร้อย ม.6  จ.014  ช่างปนู (ทกัษะ) จ. 1  จ.014  ช่างปนู (ทกัษะ) จ. 1 10,070 พ.ภารกิจ

งานสาธารณปูโภค
๔๔ นายธงชัย   สีล้อม ม.ศ. 5  จ.015 ช่างไม้ (ทกัษะ) จ. 1  จ.015 ช่างไม้ (ทกัษะ) จ. 1 10,070 พ.ภารกิจ

งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
๔๕ นายเฉลิมเกียรติ  ฟมูเฟอืย ปวช.  จ.016 ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ จ. 1  จ.016 ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ จ. 1 10,070 พ.ภารกิจ

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่
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ล าดับ ชื่อ -สกุล คุณวุฒิ เงนิเดือน หมายเหตุ
ที่ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ระบปุระเภท

 กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ
งานสุขาภบิาลและอนามัยฯ งานสุขาภบิาลและอนามัยฯ

๔๖ นายพทิกัษ ์ หงษค์ าดี ปวช. จ. 017 พนักงานขับรถยนต์ จ.1 จ. 017 พนักงานขับรถยนต์ จ.1 11,000 พ.ภารกิจ
๔๗ นายวชิิตร  สีสองเมือง ม.6 จ. 018 คนงานประจ ารถขยะ (ทกัษะ) จ.2 จ. 018 คนงานประจ ารถขยะ (ทกัษะ) จ.2 10,070 พ.ภารกิจ
๔๘ วา่ง  - จ. 019 คนงานประจ ารถขยะ  - จ. 019 คนงานประจ ารถขยะ  -  - พ.ทั่วไป
๔๙ วา่ง  - จ. 020 คนงานประจ ารถขยะ  - จ. 020 คนงานประจ ารถขยะ  -  - พ.ทั่วไป
๕๐ วา่ง  - จ. 021 คนงานประจ ารถขยะ  - จ. 021 คนงานประจ ารถขยะ  -  - พ.ทั่วไป
๕๑ วา่ง  - จ. 022 พนักงานขับรถยนต์  - จ. 022 พนักงานขับรถยนต์  -  - พ.ทั่วไป
๕๒ วา่ง  - จ.023 คนงาน  - จ.023 คนงาน  -  - พ.ทั่วไป

 งานปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ  งานปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ
๕๓ วา่ง  - จ.024 คนงาน  - จ.024 คนงาน  -  - พ.ทั่วไป

              ตรวจสอบแล้วถกูต้อง                            รับรองถกูต้อง                    เห็นชอบ

(ลงชื่อ)                                       เจา้หน้าทีรั่บผิดชอบงานบุคคล     (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)    
          (นางกติิมา   อะสุรินทร์)                   (นายวิโรจน์    หล้าประเสริฐ)               (นายสุรพล   เวียงวงษ)์
ต าแหน่ง   บุคลากร  7ว                   ต าแหน่ง    ปลัดเทศบาล ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่
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  โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  8nv 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
 ๒.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด   และการพัฒนาตนเอง  
               ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
 ๓.  เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก 
                ที่สุด 
 ๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานในหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑.  หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๓.  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  ๔.  หลักสูตรการบริการ 
  ๕.  หลักสูตรจริยธรรมคุณธรรม 

เป้าหมายของการพัฒนา 
 ๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ประกอบด้วย  

๑.๑  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร 
๑.๒  การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาเทศบาล 
๑.๓  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานเทศบาล  
๑.๔  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
๑.๕  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลแวงใหญ่ทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี 

มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ   
๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจ าทุกปี โดยมี

ประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
   ๑.๑  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ และร่วมกิจกรรม 5 ส 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 
 
 

 

๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
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๒.  จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การจัด

กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 

มาตรการด าเนินการทางวินัย  
๑.  มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่

ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดเทศบาล  และนายกเทศมนตรีทราบ 
๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  

ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  
๒.๑  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากท่ี

กฎหมายหรือระเบียบก าหนด  
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
 

หลักสูตรการพัฒนา 
หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) 

เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑.๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (13) พ.ศ. ๒๕52 
๑.๓ พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๘ กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
๑.๙ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน 

๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีปูาย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 
๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
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๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร 
๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๙. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่  
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
๑๑. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 
๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
      ๑๒.๑  การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
      ๑๒.๒  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
๑๓. จัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

 
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา 
                 สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
              ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลโครงการ 

  เดียวกันได้ 
 

 ๔ ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
๔.๑  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๔.๒  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๔.๓  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
๔.๔  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๔.๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
๔.๖  วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
๔.๗  พัฒนาการกระจายอ านาจ 
๔.๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
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วิธีการพัฒนา และระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 

                      วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  และบุคลากร ของเทศบาลต าบลท่าศาลา 
ก าหนดวิธีการพัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
                     ๑. วิธีการด าเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝึกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 

๑.๖ การมอบหมายงาน 
๑.๗ การให้การศึกษา 

 

                    ๒. แนวทางการด าเนินการ 
                       การด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล   พนักงานจ้าง   และบุคลากรของ  เทศบาลต าบล
แวงใหญ่ นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 
                       ๒.๑ เทศบาลด าเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดย
เทศบาลจัดส่งพนักงานส่วนเทศบาลเข้ารับการอบรม 
                       ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานเทศบาล
ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ เป็นผู้ด าเนินการ 
 

                   ๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
                       ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
                       ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 

                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                           เทศบาลต าบลต าแวงใหญ่  จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ ในส่วน
ที ่๕ 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

 
 
๑.๑  แต่งตั้งคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

             การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
-  การปฐมนิเทศ 
-  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 
-  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
-  การฝึกอบรม 
-  การให้ทุนการศึกษา 
-  การดูงาน 
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
-  ฯลฯ 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงความความส าเร็จ  ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 
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  เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  ๑.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ   ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม   จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓.   ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ   เพิ่มความน่าเชื่อถือ   เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป   ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๔.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ   โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต   สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง   ต่อองค์กร   ต่อผู้บังคับบัญชา   ต่อ
ประชาชน  และต่อสังคม  ตามล าดับ 
  ๕.   ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้   รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน   พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   ดังนี้ 

  เพ่ือให้ข้าราชการเทศบาลต าบลแวงใหญ่ทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย   
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล   โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  ๑๐  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๒)  การยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๓)  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  (๔)  การยึดถือประโยชน์ของเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๕)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
(๖)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๘)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
(๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา

ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

 มีจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

  ข้อ  ๔   ข้าราชการของเทศบาลต าบลแวงใหญ่    ต้องจงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนา    และพระมหากษัตริย์ 
  ข้อ  ๕  ข้าราชการของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  
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  ข้อ  ๖  ข้าราชการของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ  ๗   ข้าราชการของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ต้องไม่ปฏิบัติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
  ข้อ  ๘    ข้าราชการของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ต้องปฏิบัติหนา้ที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วย
ความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
  ข้อ  ๙  ข้าราชการของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
  ข้อ ๑๐ ข้าราชการของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
  ข้อ  ๑๑  ข้าราชการของเทศบาลต าบลแวงใหญ่   ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา   หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
  ข้อ  ๑๒  ข้าราชการของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ต้องรักษา  และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
  ข้อ  ๑๓  ข้าราชการของเทศบาลต าบลแวงใหญ่   ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ  ของก านัล  หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน   เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี   
  ข้อ  ๑๔   ข้าราชการของเทศบาลต าบลแวงใหญ่    ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
ร่วมงาน   และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
  ข้อ  ๑๕   จรรยาบรรณข้าราชการของเทศบาล 

 มีจรรยาบรรณต่อตนเอง 

  ๑) ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี   และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการ 
  ๒)  ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และไม่
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
  ๓)  ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้ง
เพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถและทักษะในการท างานเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น  

 จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 

  ๔)  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต  เสมอภาคและปราศ        
จากอคติ 
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  ๕)  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถรอบคอบ  รวดเร็ว  
ขยันหมั่นเพียร  ถูกต้องสมเหตุผล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
  ๖)  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการอย่างเต็มที่ 
  ๗)  ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า  โดย
ระมัดระวังมิให้เสียหาย  หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  และผู้ร่วมงาน 

  ๘)  ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
กลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น  การช่วยท างาน  และการแก้ปัญหาร่วมมือรวมทั้งการเสนอแนะ
ในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
  ๙)  ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงาน  ขวัญก าลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครองผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
  ๑๐)  ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางท่ีชอบ  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน            
ให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  ๑๑)  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน  ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องด้วยความสุภาพ    มี
น้ าใจ  และมนุษยสัมพันธ์อันดี 
  ๑๒)  ข้าราชการพลเรือนละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 

   จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 

  ๑๓)  ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็น
ธรรม  เอื้อเฟ้ือ  มีน้ าใจและใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน  เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้  หรือไม่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 
  ๑๔)  ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
  ๑๕)  ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวิสัย
ที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้ติดต่อราชการ   หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น  
หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีรับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  เพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
 

โดยมีกลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ   ๑๘  ให้ส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   (๑)  ด าเนินการเผยแพร่   ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
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   (๒)  สืบสวนหาข้อเท็จจริง   หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้   เพ่ือรายงานผลให้
นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการ
ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่  หรือคระกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 
   (๓)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา   มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรีต าบลแวง
ใหญ่  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยต้องผ่าน
นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่  หรือคระกรรมการจริยธรรมไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
   (๔)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้   อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น  จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
   (๕)  ท าหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   (๖)  ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้   หรือตามท่ีคณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย   ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด 
   (๗)  อ่ืนๆตามที่เห็นสมควร 

  ข้อ  ๑๙  ให้นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่   แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือควบคุม  
ก ากับ  ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
   คณะกรรมการจริยธรรม   ประกอบด้วย 
   (๑)  ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย   เป็นประธานกรรมการ 

(๒)   กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  เลือกกันเองให้เหลือ
สองคน 
   (๓)  กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในเทศบาล
ต าบลแวงใหญ่    ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ  พนักงานจ้าง   และลูกจ้างของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ นั้น  
จ านวนสองคน 
   (๔)  กรรมการผู้ทรงวุฒิภายนอก   ให้กรรมการตาม (๑) – (๓)  ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน 
   ให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม   และอาจ
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
  ข้อ  ๒๐  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
   (๑)  ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยา  หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์  การ
ลงโทษผู้ฝุาฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
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   (๓)   ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  มีอ านาจ
หน้าที่  ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ   หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือห้าง  หุ้นส่วน   
บริษัท  ชี้แจ้งข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้
ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา   หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยค าหรือ
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
   (๖)   ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
ส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๗)   คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
   (๘)   ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 
   การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ  ๒๑   กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่  เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ  ๒๒  การด าเนินการตามข้อ  ๑๙  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

  ข้อ  ๒๒  การด าเนินการตามข้อ  ๑๙  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

  ข้อ  ๒๓  การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝุาฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความส าคัญและระดับ
ต าแหน่ง  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน  อายุ  ประวัติ  และความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อม
แห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิดจากการฝุาฝืน  และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
            ข้อ  ๒๔  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ  ๒๐  แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรม   ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ  ๑๙  สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็น
การฝุาฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ  ๑๙  
สั่งลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ  ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 
  ข้อ  ๒๕  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ  ๑๙  ข้อ  ๒๐  
และข้อ  ๒๒  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และการ
ด าเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
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  ข้อ  ๒๖  การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ  ๒๒  ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

ขั้นตอนการลงโทษ 

  ข้อ  ๒๗  การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้   ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน  
หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

  ข้อ  ๒๘  เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม   และมีการสั่งลงโทษตามข้อ  ๒๒  แล้วให้
เทศบาลต าบลแวงใหญ่ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

  ข้อ  ๒๙  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  ๑๘(๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบการลงโทษ 

  ข้อ  ๓๐  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ  ๓๑  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   พร้อมด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม(ถ้ามี)และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 
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ฉบับที่       /2557 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลแวงใหญ่  
เรื่อง  การก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า 

 

********************* 

  ด้วยเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ได้รายงานขอความเห็นชอบแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล ๓ 
ปี  รอบปีงบประมาณ ๒๕๕8 - ๒๕60 รอบท่ี 5  จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น  

   บัดนี้  เลขานุการ ก.ท.จ.ขอนแก่น ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ก.ท.จ.ขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น)  
ในการประชุมครั้งที่  9/2555 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555  เห็นชอบให้เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ประกาศใช้
แผนอัตราก าลัง ๓ ปีของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนด
ต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาล ซึ่งแจ้งให้เทศบาลทราบ
แล้วตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0037.2/1290 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ ๑๔, ๑๗, ๑๘, และข้อ ๑๙  แห่งประกาศหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕  และแก้ไข
เพ่ิมเติม  ประกอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557  
เทศบาลต าบลแวงใหญ่จึงประกาศก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ ระดับ จ านวน หมายเหตุ 
๑ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ 8 ๑  

2 รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) ๐๐-๐๑๐๑-๐๐2 ๗ ๑  

 
3 

ส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                     
(นักบริหารงานทั่วไป) 

 
๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ 

 
๗ 

 
๑ 

 

 
4 

ฝ่ายบริหารงานทั่งไป 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป 6) 

 
๐๑-๐๑๐๒-๐๐๒ 

 
๖ 

 
๑ 

 

 
5 

งานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

 
๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑ 

 
๒-๔/๕ 

 
๑ 

 

 
๖ 

งานการเจ้าหน้าที ่
บุคลากร  

 
๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑ 

 
๓-๕/๖ว/7ว 

 
๑ 
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ที ่ ต าแหน่ง  ต าแหน่งเลขที่  ระดับ  จ านวน  หมายเหตุ  
 

๗  
งานทะเบียนราษฎร  
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทะเบียนและบัตร  

 
๐๑-๐๒๑๕-๐๐๑  

 
๓-๕/๖ว/7ว 

 
๑  

 

 
๘ 
 

๙ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานขับรถยนต ์

 
๐๑-๐๒๒๒-๐๐๑ 

 
- 

 
๒-๔/๕ 

 
- 

 
๑ 
 

2 

 

 
๑๐ 

งานการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 

 
๐๑-๐๘๐๕-๐๐๑ 

 
๓-๕/๖ว 

 
๑ 

 

 
๑๑ 

งานแผนและงบประมาณ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ 

 
๓-๕/๖ว 

 
๑ 

 

 
๑2 

งานนิติการ 
นิติกร 

 
๐๐-๐๒๐๒-๐๐๑ 

 
๓-๕/๖ว 

 
๑ 

 

 
๑3 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง) 

 
๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ 

 
๗ 

 
๑ 

 

 
๑4 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

 
๐๔-๐๑๐๓-๐๐2 

 
๖ 

 
๑ 

 

 
15 

งานการเงินและบัญช ี
นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
๐๔-๐๓๐๗-๐๐๑ 

 
๓-๕/๖ว 

 
๑ 

 

 
๑6 

 
17 
18 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
ลูกจ้าประจ า 
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สนิ 
พนักงานขับรถยนต ์

 
๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑ 

 
- 
- 

 
๖ว 
 
- 
- 

 
๑ 
 

๑ 
๑ 

 

 
19 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 
๐๔-๐๓06-๐๐๑ 

 
๒-๔/๕ 

 
๑ 

 

 
20 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองชา่ง(นักบริหารงานช่าง) 

 
๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ 

 
๗ 

 
๑ 

 

 
21 

งานวิศวกรรม 
วิศวกรโยธา 

 
๐๕-๐๕๑๕-๐๐๑ 

 
๒-๔/๕ 

 
๑ 

 

 
22 

 
23 

งานสาธารณูปโภค  
นายช่างโยธา   
ลูกจ้างประจ า  
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท  

 
๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑  

 
- 

 
๒-๔/๕ 

  
- 

 
๑ 
 

๑  
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  24 

งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ  
นายช่างไฟฟา้  

 
๐๕-๐๕๒๔-๐๐๑  

 
๒-๔/๕  

 
๑ 

 

25 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข   
(นักบริหารงานสาธารณสุข)  

๐๖-๐๑๐๕-๐๐๑  ๗ ๑    

 
26 
27 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
นักวิชาการสุขาภิบาล  
เจ้าพนักงานธุรการ  

 
๐๖-๐๔๐๖-๐๐๑  
๐๖-๐๒๑๒-๐๐๒  

 
๓-๕/๖ว  
๒-๔/๕  

 
๑  
๑  

  

 
28 

ลูกจ้างประจ า  
พนักงานขับรถยนต์  

 
- 

 
-  

 
๑  

 

 
29 

งานส่งเสริมสุขภาพ 
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

 
๐๖-๐๔๑๐-๐๐๑ 

 
๓-๕/๖ว 

 
๑ 

 

 
๓0 

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
เจ้าหน้าที่พยาบาล 

 
๐๖-๐๔15-๐๐๑ 

 
1-3/4 

 
๑ 

 

 
 

๓1 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

 
 

๐๒-๐๓๐๑-๐๐๑ 

 
 

๓-๕/๖ว 

 
 

๑ 

 
 
 
 

 
 
 

32 
33 
34  

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานธรการ 
ผู้ช่วยเจ้าหนา้ทีป่ระชาสัมพนัธ์   
พนักงานขับรถยนต ์ 
คนงาน  

 
 
 

จ 001  
จ 004  
จ 005  

 
 
 

จ. 1 
 - 
 - 

 
 
 

1 
1 
1 

 

 
35 
36 

งานการศึกษา  
ผู้ดูแลเด็ก  
ผู้ดูแลเด็ก 

 
จ 002 
จ 003 

  
จ. 1 
จ. 1 

 
1 
1 

 

 
37 
38 
39 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พนักงานขับรถยนต ์
พนักงานดับเพลงิ 
พนักงานดับเพลงิ 

 
จ 006 
จ 007 
จ 008 

 
- 
- 
- 

 
1 
1 
1 

 
 
 
ยุบเลิก 

 
40 

งานแผนและงบประมาณ  
คนงาน 

 
จ 009 

 
- 

 
1 

 

 
 
 

41 
42 

กองคลัง 
ฝ่ายบริหารงานคลัง  
งานการเงินและบัญช ี 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี 
 

 
 
 

จ 010 
จ 011 

  
 
 

จ. 1 
จ. 1 

 
 
 

1 
1 
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46  

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้    
ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่จัดเก็บรายได้    

 
จ 012  

 
จ. 1  

 
๑  

 

  
 

47  
48  

กองช่าง  
งานวิศวกรรม  
ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ   
ช่างปูน (ทักษะ)  

  
  

จ 013  
จ 014  

   
 

จ. 1  
จ. 1  

 
   

1  
1 

 

 
49   

งานสาธารณูปโภค  
ช่างไม้ (ทักษะ)   

 
จ 015  

 
จ. 1 

 
1 

 

 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ     
50  ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ (ทักษะ) จ 016 จ. 1 1  

 
 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
พนักงานขับรถยนต ์(ทักษะ) 
คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) 
คนงานประจ ารถขยะ 
คนงานประจ ารถขยะ 
คนงานประจ ารถขยะ 
พนักงานขับรถยนต ์
คนงาน 

 
 

จ 017  
จ 018 
จ 019 
จ 020 
จ 021 
จ 022 
จ 023 

   
 

จ. 1  
จ. 1 

- 
- 
-  
- 
- 

 
   

1  
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 
58 

งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
คนงาน 
 

 
จ 024 

 
- 

 
1 

 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่   10    ตุลาคม    พ.ศ.  2557            
 
 
 

   (นายสุรพล  เวียงวงษ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่  

 
 
 
 



ฉบับท่ี       /2557 

 
ประกาศเทศบาลต าบลแวงใหญ่  

เร่ือง  โครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบส่วนราชการของเทศบาล 

………………………………. 
          ด้วยเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ได้รายงานขอความเห็นชอบแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี  
รอบปีงบประมาณ ๒๕๕8 - ๒๕60 รอบท่ี 5  จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น  

   บัดนี้  เลขานุการ ก.ท.จ.ขอนแก่น ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ก.ท.จ.ขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น)  
ในการประชุมครั้งที่  9/2555 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555  เห็นชอบให้เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ประกาศใช้
แผนอัตราก าลัง ๓ ปีของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนด
ต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาล ซึ่งแจ้งให้เทศบาลทราบ
แล้วตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0037.2/1290 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557  

  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามในข้อ  ๒๕๑, ๒๕๒, ๒๕๓, ๒๕๔, ๒๕๗, ๒๕๘  และข้อ  ๒๖๓  แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม  เทศบาลต าบลแวงใหญ่  
จึงก าหนดส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายใน  และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ  เพ่ือ
รองรับอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้เทศบาล  ดังต่อไปนี้ 

 ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล 8)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างของเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาลเรื่อง
ที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดเทศบาลเรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงาน 
ต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา เรื่องในหน้าที่ส านักงานเทศบาล เรื่องท่ีหัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมา
เพ่ือรับค าวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอ่ืนใด เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ 
เห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ      

 รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8 )  
มอบหมาย และนายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาลเรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล เรื่องซ่ึงตกลงกันไม่ได้  ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา เรื่องใน
หน้าที่ส านักงานเทศบาล เรื่องท่ีหัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพ่ือรับค าวินิจฉัยหรือในกรณี
พิเศษอ่ืนใด เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ  เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ       

๑.  ส านักปลัดเทศบาล    มีหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    (นักบริหารงานทั่วไป ๗)    เป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  

/-2-  และราชการที่.. 
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และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล  หรืองานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย   โดยมีส่วนราชการที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

  ๑.๑   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   มีหัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ๖ )    เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่หัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ  เรื่องท่ีเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล   และราชการที่มิได้ก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  หรืองานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย   โดยมีส่วนราชการที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

          ๑.๑.๑   งานธุรการ   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑)   งานสารบรรณกลางของเทศบาล  และงานสารบรรณของส านักปลัดเทศบาล 
  (๒)   รับ – ส่ง   เอกสารทั้งภายในและบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
  (๓)  งานพัฒนาระบบการสารสนเทศ  อินเตอร์เน็ตต าบล 
  (๔)   งานเก็บรักษาหนังสือราชการ  และงานท าลายหนังสือราชการ 
  (๕)  งานควบคุมการลงทะเบียนค าสั่ง – ประกาศของเทศบาล 
  (๖)   งานเลือกตั้ง 
  (๗)   งานกิจการสภาเทศบาล   และการประชุมประจ าเดือนเทศบาล   
  (๘)   งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของนายกเทศมนตรี   รอง
นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล 
  (๙)  งานสวัสดิการของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล   
  (๑๐)   งานเลขานุการผู้บริหารเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ  การประชุม/สัมมนา  
การยื่นแสดงรายการทะเบียนทรัพย์สิน  งานทะเบียนประวัติ  บัตรประวัติ  การลา  และรวมถึงงานบัตรประจ าตัว
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล 
  (๑๑)  งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญราชการ 
    (๑๒)  การสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ 
  (๑๓)  งานควบคุม  ดูแล  เบิก-จ่าย วัสดุ 
  (๑๔) งานเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีในสังกัด 
  (๑๕)  งานต้อนรับและเลี้ยงรับรองต่าง ๆ 
  (16)  งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
  (๑7)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   

           ๑.๑. ๒  งานการเจ้าหน้าที่    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑)  งานธุรการ  และงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
(๒)  งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ 
(๓)  งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือกและการคัดเลือก 
(๔)  งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประจ าตัวพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
(๕)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานเทศบาล   และลูกจ้างของ

เทศบาล  
(๖)  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 

/-3- (๗)  งานประเมินผล.. 
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(๗)  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
(๘)  งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
(๙)  งานพัฒนาบุคลากร 

  (๑๐)  งานสวัสดิการของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างของเทศบาล  
(๑๑) งานลาประเภทต่าง ๆ  ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
(๑๒) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 

           ๑.๑.๓ งานทะเบียนราษฎร     มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑)  งานธุรการ และงานบังคับตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
   (๒)  งานบังคับการตาม พระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๘ 
   (๓)  งานปฏิบัติตามระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยงานทะเบียนราษฎร 
   (๔)  งานจัดเตรียม และด าเนินการเลือกตั้ง งานข้อมูลทั่วไป สารสนเทศ งานสถิติอ่ืนๆ 
   (๕)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

           ๑.๑.๔   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑)  งานธุรการ  และงานรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง   
(๒)   งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การควบคุมและบังคับตาม พระราชบัญญัติ

ปูองกันและระงับอัคคีภัย   พ.ศ. ๒๕๔๒    
(๓)  งานตรวจควบคุมอาคารสถานที่ที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย  
(๔)  งานควบคุมก าจัดหรือท าลายสิ่งที่อาจเกิดอัคคีภัยในสถานที่   
(๕)  งานท าแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่  
(๖)  งานส่งเสริมการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
(๗)  งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย 
(๘)   งานตรวจสอบ และรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่   
(๙)   งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ   
(๑๐)  งานปูองกันและระงับอัคคีภัย   
(๑๑)  งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการ

ปูองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ 
   (๑๒)  งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   (๑๓)  งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน  
   (๑๔)  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
   (๑๕)  งานวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้ง
ด าเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน เช่น 
อุทกภัย  วาตภัย   
   (๑๖)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย   

   ๑.๑.๕  งานการศึกษา   มีหน้าที่เก่ียวกับ  
   (๑)  งานธุรการ  และงานการบริหารการศึกษาและการสัมมนาการศึกษา 
   (๒)  งานส่งเสริม  สนับสนุน  และการแนะน าเผยแพร่การศึกษา 
   (๓)  งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา  

/-4- (๔)  งานควบคุม... 
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   (๔)  งานควบคุม  เบิกจ่ายวัสดุประจ าปี 
   (๖)  งานเบิกจ่ายงบประมาณงานการศึกษา  

  (๗)  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนความต้องการด้านการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   (๘)  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  การศึกษานอกโรงเรียน 
   (๙)  การการศึกษาปฐมวัย  และอนุบาลศึกษา 

(๑๐)  งานกิจการศาสนา 
   (๑๑) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(๑2)  งานธุรการ และการสังคมสงเคราะห์ สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  พิการ                    
และเอดส์ 

  (13)  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  พิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก  ส่งเสริมพัฒนาเยาวชน 
  (14)   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
  (15)   งานกีฬาและนันทนาการ  
  (16)  การพัฒนาชุมชน  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  กลุ่ม  กองทุนชุมชน 
  (17)  งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชน  ประชุม  เวทีสาธารณะ 
  (18)   งานจัดระเบียบชุมชน  สถิติ  ข้อมูล  วิจัยและการพัฒนาชุมชน 
  (19)  งานส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดท าแผนงานด าเนินการและ

สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ 
  (20)  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ    

(21)  การแสวงหาผู้น าในการบริหารกลุ่ม   และเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน 
  (22)  ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด  ให้ค าแนะน าและ

ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัว
ในด้านการเกษตร  อุตสาหกรรมในครัวเรือนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

  (23)  อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ
ประชาชนในท้องถิ่น  ติดตามผลงานและจัดท ารายงานต่างๆ 
   (24)  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

  ๑.๑.๖   งานแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑)  งานธุรการด้านแผนและงบประมาณ 

(๒)  การศึกษา วิเคราะห์วินิจฉัยเกี่ยวกับแผนต่าง ๆ งานประสานและประมวลผล  เพ่ือ
สนอแนะประกอบการก าหนดนโยบายและแผนจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
และโครงการต่าง ๆ 

 (๓)  การก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  นโยบายของรัฐ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  การผังเมือง  ปัญหาของเทศบาล 
   (๔)  ให้ค าปรึกษา  เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นในการร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา 
   (๕)  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาจัดส่งร่าง
แผนพัฒนาและร่างแผนปฏิบัติการ 

(๖)  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้/รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต 
 

/-5- (๗)  ให้ความเห็นชอบ… 
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   (๗)  ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนด  ขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามระเบียบ  
ข้อ  ๒๙(๒) ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นควร 
   (๘)  งานรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลที่จ าเป็นในการวางแผนและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล 
   (๙)  การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ของเทศบาล 
   (๑๐) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑.๑.๗   งานนิติการ   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
  (๑)  งานธุรการ  และงานด้านกฎหมาย  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา

วินิจฉัยปัญหากฎหมายร่าง และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  (๒)  งานด าเนินคดี  ฟูองร้องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล 
  (๓)  งานสอบสวนและวินัยพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
  (๔)  งานนิติกรรมสัญญาของเทศบาล 
           (๕)  งานทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาล 
  (๖) งานภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร 
  (๗)  งานตราเทศบัญญัติท่ีมิใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเทศบาล 
  (๘)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. กองคลัง มี ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง  โดยมีหน้าที่เก่ียวกับงานการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสาร
ทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ  บ านาญ  
เงินอ่ืน ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดท าบัญชีทุกประเภท  
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี  
ก าหนดนโยบาย การควบคุม  ก ากับดูแลและอ านวยการการด าเนินงานของงานธุรการ  การสนับสนุนส่งเสริมและ
สนับสนุนทางด้านวิชาการ  โดยการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย ก าหนดมาตรการและแผนการด าเนินงาน  
พร้อมทั้ง ควบคุมก ากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สินงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้  

๒.๑  ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ๖ )   เป็นผู้บังคับบัญชา 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การ
น าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  
ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ  บ านาญ  เงินอ่ืน ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การ
จัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย 
งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี  ก าหนดนโยบาย การควบคุม  ก ากับดูแลและอ านวยการการด าเนินงาน
ของงานธุรการ  การสนับสนุนส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ  โดยการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย 
ก าหนดมาตรการและแผนการด าเนินงาน  พร้อมทั้ง ควบคุมก ากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการเงินและ 
บัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สินงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   โดย
แบ่งส่วนราชการออกเป็น  ดังนี้ 

/-6-  2.1.1 งานการเงินและ...   
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๒.๑.๑  งานการเงินและบัญชี 
   (๑)  งานธุรการของงานการเงินและบัญชี 
   (๒)  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
   (๓)   งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
   (๔)   งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
   (๕)   งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
   (๖)   งานจัดท ารายงานประจ าวัน  ประจ าเดือน  ประจ าปี  และรายงานอื่นๆ 
   (๗)   งานจัดท าสถิติรายรับ และรายจ่ายจริงประจ าปีงบประมาณ 
   (๘)   งานจัดท าประมาณการรายรับ และรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   (๙)   งานจัดท าสถิติการรับและการจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
   (๑๐)  งานจัดท าสถิติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินสะสม 
   (๑๑)  งานจัดท าสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน 
   (๑๒)  งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
   (๑๓)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   (๑๔)  งานควบคุมเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน 
   (15)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

๒.๑.๒   งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
   (๑) งานธุรการของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   (๒) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และจัดหารายได้อ่ืน ๆ ของเทศบาล 
   (๓) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล 
   (๔) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และก าหนดค่ารายปีของภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่และรายได้อ่ืนๆ 
   (๕) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี 
   (๖) งานจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
   (๗) งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือ
ค าร้องภายในก าหนด และรายชื่อผู้ไม่ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนๆภายในก าหนดของแต่ละปี 
   (๘) งานจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
ภายในก าหนด  
   (๙) งานจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและ           
รายได้อ่ืน ๆ  
   (๑๐)  งานประสานงานกับงานนิติการเพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
ท้องถิ่นโดยเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
   (๑๑)  งานเกี่ยวกับการด าเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
   (๑๒)  จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลทั้งหมด 
   (๑๓)  จัดท าสัญญาเช่าทุกพ้ืนที่ที่จัดประโยชน์ 
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   (๑๔)  งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ 
   (๑๕)  งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   (๑๖)  งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   (๑๗)  บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   (๑๘)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๑.๓   งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   (๑)  งานธุรการของงานพัสดุและทรัพย์สิน 
   (๒)  งานการซื้อและการจ้าง 
   (๓)  งานซ่อมและบ ารุงรักษา 
   (๔)  งานจัดท าทะเบียนพัสดุ 
   (๕)  งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
   (๖)  งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์    
         (๗)  งานจัดท าบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   (๘)  งานจัดท าประกาศสอบราคา ประกวดราคา 
   (๙)  งานตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   (๑๐) งานการหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพ 
   (๑๑) งานการจ าหน่ายพัสดุ/การลงจ่ายออกจากบัญชี 
   (๑๒) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๓.  กองช่าง   มีผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7 ) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทศสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงการควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุงงานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล  การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับงานแผน ควบคุม เก็บ
รักษา การเบิกพัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่น้ ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการจัดการวิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย   ประกอบด้วย   ส่วนราชการภายใน  ดังนี้   

  ๓.๑  งานวิศวกรรม    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑)  งานธุรการ งานสารบรรณและงานเลขานุการ 

   (๒)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน 
   (๓)  ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
   (๔)  งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
   (๕)  งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม 
   (๖)  งานออกแบบรายการละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
   (๗)  งานส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ือค านวณ  ออกแบบก าหนดรายละเอียด
ทางด้านวิศวกรรม 
   (๘)  งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม 
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   (๙)  งานงบประมาณราคาค่าก่อสร้างทางวิศวกรรม 
   (๑๐)  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  
   (๑๑)  งานบริหารเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมต่างๆ 
   (๑๒)  งานจัดท าผังเมือง 
   (๑๓)  งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์   
   (๑๔)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๒  งานสาธารณูปโภค    มีหน้าที่เก่ียวกับ    
   (๑) งานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน  ทางเท้า  และสิ่งติดตั้งอ่ืน ๆ  
   (๒) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง  
   (๓) งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร  ถนน  ทางเท้า  
   (๔) งานปรับปรุงแก้ไขและปูองกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  
   (๕) งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานก่อสร้าง  
   (๖) งานควบคุมพัสดุด้านโยธา  
   (๗) งานซ่อมบ ารุงรักษาสาธารณูปการ  
   (๘) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

  ๓.๓ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
   (๑) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่  
   (๒) งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ  
   (๓) งานวางแผนการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและไฟฟูาแรงต่ า  
   (๔) งานในการติดตั้ง  ประกอบ  ดัดแปลง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมเครื่องจักร  
เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟูา  
   (๕) งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้  และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  
   (๖) งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน  
   (๗) งานส ารวจออกแบบและค านวณอุปกรณ์ไฟฟูา 
   (๘) งานให้ค าปรึกษาแนะน าตรวจสอบในด้านการไฟฟูา 
   (๙) งานควบคุมการใช้ยานพาหะและเครื่องจักรกล 
   (๑๐) จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
   (๑๑) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    มี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงาน
สาธารณสุข 7)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  โดยมีหน้าที่เก่ียวกับการ
บริหารงานสาธารณสุข  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพ  งาน
ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  และงานอื่นที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย  ส่วนราชการภายใน  
ดังนี้ 

4.1.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑)  งานธุรการ และงานการส่งเสริม พัฒนาการสุขาภิบาลและการออกใบอนุญาต

สถานประกอบกิจการต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 
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(๒)  การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๓)  งานควบคุม ปูองกันการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อม อันจะมีผลหรืออาจ

มีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(๔)  งานอาชีวอนามัย 
(๕)  การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖)  งานคุ้มครองผู้บริโภค 
(๗)  งานควบคุ้มสัตว์เลี้ยงและปล่อยสัตว์ 
(๘)  งานดูแลและควบคุมการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
(๙)  งานดูแลรักษาความสะอาด  ถนน  ที่สาธารณะ  ตลาดสด 
(๑๐) งานดูแล  รักษา  จัดเตรียม  ประสานงาน  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ

อุปกรณ ์ติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
(๑๑) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม 
(๑๒) งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญทางราชการ 
(๑๓) งานจัดท าค าสั่งและประกาศ 
(๑๔) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
(๑๕) งานการจัดท าฎีกาจ่ายเงิน 
(๑๖) การวางแผนสาธารณสุข 
(๑๗) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๒   งานส่งเสริมสุขภาพ    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
 (๑)  งานธุรการ   และงานด้านสุขศึกษา 
          (๒)  งานอนามัยโรงเรียน 
          (๓)  งานอนามัยชุมชน 
         (๔)  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
         (๕)  จัดการฝึกอบรม   นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน  อสม. 
          (๖)  การพัฒนาระบบการให้ความรู้  อสม. 
          (๗)  งานสุขภาพจิต 
          (๘)  การสร้างสุขภาพภาคประชาชน 
         (๙)  การให้บริการ ดูแล ฟ้ืนฟูสภาพ ผู้ปุวยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน 
         (๑๐)  การส่งเสริมสุขภาพ ตามกลุ่มอายุ เช่น ผู้สูงอายุ 
         (๑๑) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

๔.๓   งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
           (๑)  งานธุรการ  และงานวางแผน  ค้นคว้า  วิจัยการให้บริการงานปูองกันโรคติดต่อใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

(๒)  งานปูองกันและความคุมโรคติดต่อ 
(๓)  งานวางแผน  ค้นคว้า  วิจัยการให้บริการงานปูองกันโรคติดต่อในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(๔)  ปูองกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียนและชุมชน 
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(๕)  การปูองกันโรคติดต่อ 
(๖)  การควบคุมแมลงและสัตว์น าโรค 
(๗) งานเฝูาระวังทางวิทยาการระบาด 
(๘)  การสอบสวนและควบคุมโรค 

                       (9)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

 ๕.  หน่วยตรวจสอบภายใน   มีปลัดเทศบาล   (นักบริหารงานเทศบาล 8) เป็นผู้บังคับ บัญชา
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี   
เอกสารการเบิกจ่าย  เอกสารการรับเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี   งานตรวจสอบ
พัสดุและการเก็บรักษา  งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล  และงานอ่ืน ๆ  ที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย   
  
  ประกาศ  ณ  วันที่             เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557 
 
 
 
 

(นายสุรพล  เวียงวงษ์) 
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


