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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลบ้านเลือก อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
****************************************
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ก.จังหวัด) กาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ใน
ส่ว นราชการใด จ านวนเท่ าใด ให้ ค านึ ง ถึ ง ภาระหน้ า ที่ค วามรั บ ผิ ดชอบ ลั ก ษณะงานที่ ต้ องปฏิ บั ติ
ความยาก ปริ ม าณและคุ ณภาพของงาน ตลอดจนทั้ง ภาระค่ า ใช้จ่ า ยของเทศบาลตาบล บ้ านเลื อ ก
ที่จะต้องจ่า ยในด้า นบุค คล โดยเทศบาลตาบลบ้ านเลือ ก จัดท าแผนอั ตรากาลัง ของข้าราชการหรื อ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กาหนด
๑.๒ คณะกรรมการกลางข้า ราชการหรื อพนั กงานส่ วนท้ องถิ่น (ก.กลาง) ได้ มีม ติ
เห็น ชอบประกาศการกาหนดตาแหน่ งข้ าราชการหรือ พนั กงานส่ วนท้ องถิ่น โดยกาหนดแนวทาง ให้
เทศบาลตาบลบ้านเลือก จัดทาแผนอัตรากาลังของเทศบาลตาบลบ้านเลือก เพื่อเป็นกรอบในการกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกาหนดให้เทศบาลตาบลบ้านเลือก
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าแผนอัต ราก าลั ง วิ เ คราะห์ อ านาจหน้า ที่ แ ละภารกิจ ของเทศบาลต าบล
บ้านเลือก วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง
และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี
๑.๓ จากหลั ก การและเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว เทศบาลต าบลบ้ า นเลื อ กจึ ง ได้ จั ด ท าแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้เทศบาลตาบลบ้านเลือก มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม
ไม่ซ้าซ้อน
๒.๒ เพื่ อ ให้ เ ทศบาลต าบลบ้ า นเลื อ ก มี ก ารก าหนดต าแหน่ ง การจั ด อั ต ราก าลั ง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลบ้านเลือก ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลและตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลตาบลบ้านเลือก
๒.๕ เพื่อให้เทศบาลตาบลบ้านเลือก สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตาบลบ้านเลือก เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.๖ เพื่ อ ให้ เ ทศบาลต าบลบ้ า นเลื อ ก สามารถควบคุ ม ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
คณะกรรมการจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง ๓ ปี ของเทศบาลต าบลบ้ า นเลื อ ก ซึ่ ง มี
นายกเทศมนตรี เป็ น ประธานกรรมการ ปลั ด เทศบาลต าบลบ้ า นเลื อ ก หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
เป็ นกรรมการ และบุค ลากร เป็ นเลขานุก าร จัด ทาแผนอั ต รากาลัง ๓ ปี โดยมีข อบเขตเนื้อ หา
ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบ้านเลือก
ตามกฎหมายจั ด ตั้ง เทศบาลและตามพระราชบัญ ญั ติแ ผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ง ชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพั ฒนาตาบล นโยบายของรัฐ บาล นโยบาย
ผู้บริหาร และสภาพปัญหาของเทศบาลตาบลบ้านเลือก
๓.๒ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจั ดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดราชบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ ก าหนดต าแหน่ง ในสายงานต่ า ง ๆ จ านวนต าแหน่ ง และระดั บ ต าแหน่ ง ให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้ างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ
๓.๔ จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้อง
ไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
๓.๕ ให้พนักงานเทศบาลทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง

๔. สภาพปัญหาของพื้นทีแ่ ละความต้องการของประชาชน
ข้อมูลสภาพทั่วไปของเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
เทศบาลตาบลบ้านเลือก เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลมีชื่อว่า “สุขาภิบาลบ้านเลือก” ซึ่ง
ได้จัดตั้ง ขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้ง
สุขาภิบาลบ้านเลือก ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๘ ตอนที่
๔๒ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๑๔ ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบ้านเลือกเป็น
เทศบาลตาบลบ้านเลือก ตามพระราชบัญ ญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็น เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒
ตั้ง แต่ วัน ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตามประกาศราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม ที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ก
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
เทศบาลตาบลบ้านเลือก มีตราสัญลักษณ์ประจาเทศบาล เป็นรูปต้นตาลเจ็ดยอดหนึ่ง
ต้น มีภาพม้าและคน มีเรือนโบราณหนึ่งหลัง ซึ่งมีความเป็นมาว่าสมัยโบราณตาบลบ้านเลือกเป็นที่รวม
ของม้าสาหรับใช้ราชการและเป็นที่คัดเลือกม้านั้นไปใช้ง าน ณ สถานที่นั้นเป็นวัดที่มีชื่อว่า “วัดม้ า
เลือก” วัดนี้ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๔ คือวัดบ้านเลือกในปัจจุบัน และในท้องที่ตาบลบ้านเลือกกล่าวว่าเคยมีต้น
โตนดอยู่ ๑ ต้น มียอดอยู่ ๗ ยอด จึงได้มีคาพังเพยว่า “วัดเอ๋ยวัดโบสถ์ มีต้นโตนดเจ็ดต้น ” ซึ่งต้น
โตนดในปัจจุบันไม่มีแล้ว
ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลตาบลบ้านเลือก เป็นเทศบาลขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ถนนเพชร
เกษม ตาบลบ้านเลือก อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พื้นที่ของเทศบาลตาบลบ้านเลือกครอบคลุม
ตาบลบ้านเลือกทั้งตาบล จานวน ๙ หมู่บ้าน (๑๑ ชุมชน) มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น จานวน ๑๒
ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอโพธาราม ประมาณ ๔.๒ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลา
กลางจังหวัดราชบุรี ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่บนจุดร่วมของเส้นแบ่งเขตตาบลบ้านเลือกกับ
ตาบลคลองตาคต อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และตาบลดอนกระเบื้อง อาเภอบ้านโป่ง ถือตาม
เส้นแบ่ง เขตตาบลบ้านเลือก อาเภอโพธาราม กับตาบลดอนกระเบื้อง อาเภอบ้านโป่ง และตาบล
หนองโพ อาเภอโพธาราม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึง หลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่บนจุดร่วมของเส้น
แบ่งเขตตาบลบ้านเลือกกับตาบลหนองโพ อาเภอโพธาราม และตาบลวังเย็น อาเภอบางแพ
ด้ า นตะวั น ออก จากหลั ก เขตที่ ๒ ถื อ ตามเส้ น แบ่ ง เขตต าบลบ้ า นเลื อ ก อ าเภอ
โพธาราม กับตาบลวังเย็น อาเภอบางแพ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่บนจุด
ร่ ว มของเส้ น แบ่ ง เขต ต าบลบ้ า นเลื อ ก กั บ ต าบลบ้ า นฆ้ อ ง อ าเภอโพธาราม และต าบลวั ง เย็ น
อาเภอบางแพ

ด้า นใต้ จากหลั ก เขตที่ ๓ ถื อตามเส้ น แบ่ ง เขตต าบลบ้า นเลือ กกับ ต าบลบ้ านฆ้ อ ง
อาเภอโพธาราม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นแบ่งเขตตาบลบ้านเลือก
กับตาบลบ้านฆ้องและตาบลคลองตาคต อาเภอโพธาราม
ด้ า นตะวั น ตก จากหลั ก เขตที่ ๔ ถื อ ตามเส้ น แบ่ ง เขตต าบลบ้ า นเลื อ กกั บ ต าบล
คลองตาคต อาเภอโพธาราม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บรรจบหลักเขตที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- การคมนาคม – การจราจร
เทศบาลตาบลบ้านเลือก มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับหมู่บ้าน อาเภอโพธารามและ
จังหวัดใกล้เคียง โดยมีเส้นทางคมนาคมที่สาคัญ คือ
๑. ถนนเพชรเกษมสายใหม่ (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔) เชื่อการคมนาคม
ระหว่างกรุงเทพฯ – บ้านเลือก – ราชบุรี
๒. ถนนเพชรเกษมสายเก่า (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔) เชื่อมการคมนาคม
ระหว่างนครปฐม – บ้านเลือก – ราชบุรี
๓. ถนนโพธาราม – บ้านเลือก เชื่อมการคมนาคมระหว่างบ้านเลือก – โพธาราม
๔. ถนนลาดยางและถนนลูกรังเข้าสู่หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
- การไฟฟ้า
มีไ ฟฟ้ าใช้ทุ กหมู่บ้ า น ยกเว้น ไฟฟ้ าสาธารณะยัง ขยายเขตไฟฟ้า ได้ไ ม่ค รอบคลุม ทุ ก
หมู่บ้าน เนื่องจากการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะต้องใช้งบประมาณสูง เทศบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ขยายเขตเอง แต่เทศบาลยังมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะนามาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงได้
- การประปา – แหล่งน้า
- ประปาหมู่บ้านมีใช้ทุกหมู่บ้าน
- น้าประปาของเทศบาลเมืองโพธาราม
- คลองธรรมชาติมีทุกหมู่บ้าน
- คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗
- การสื่อสาร
- มีที่ทาการชุมสายโทรศัพท์ ๑ แห่ง และมีคู่สายให้บริการได้
- มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ
- มีหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านและมีเสียงตามสายของเทศบาลติดตั้งทุกหมู่บ้าน
- มีศูนย์วิทยุสื่อสารประจาเทศบาล โดยใช้ความสี่ ๑๖๒.๕๕๐ เมกกะเฮิร์ท นาม
เรียกขาน คือ “บ้านเลือก” มีกาลัง ๑๐ วัตต์
- การไปรษณีย์ โทรเลข

ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเลือก ยังไม่มีที่ทาการไปรษณีย์ การใช้บริการไปรษณีย์จะใช้
บริการที่ทาการไปรษณีย์อาเภอโพธาราม ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม ห่างจากสานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านเลือก ประมาณ ๔ กิโลเมตร
๒. ด้านเศรษฐกิจ
- โครงสร้างเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
สภาพเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตาบลบ้านเลือก โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร
ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ อาชีพเกษตรกรรม ค้าขายและรับจ้าง จากการคาดการณ์
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่พบว่ามีอัตราการขยายตัวพอประมาณ
- การเกษตรกรรม
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเลือก เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็น
พื้นที่เกษตรกรรม พืชที่ทาการเพาะปลูก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์
ประเภท โคนม สุกร ไก่ และบริเวณที่เป็นที่ตั้งของชุมชนหนาแน่น ได้แก่ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘
- การพาณิชยกรรมและบริการ
ประชากรในพื้นที่ส่วนมากอยู่เป็นชุมชน ลักษณะการค้าขายและบริการจะเป็นไปใน
ลักษณะของร้านค้าขายปลีก ร้านขายอาหาร ร้านขายของชาของเบ็ดเตล็ดที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค
ร้า นขายอุ ปกรณ์ ก่อ สร้า ง คาร์แ คร์ นอกจากนี้ยั ง มี สถานีบ ริก ารน้ ามั นเชื้ อเพลิ ง จานวน ๓ แห่ ง
ตลาดนัดสินค้าราคาถูกเคลื่อนที่ ซึ่งเอกชนเป็นผู้ดาเนินการ
สาหรับทิศทางการค้าการลงทุนในพื้นที่คาดว่าน่าจะมีการขยายตัวเนื่องจากการคมนาคม
ในเขตเทศบาลมีถนนที่สามารถเดินทางเข้าสู่เขตปริมณฑลและสู่กรุงเทพมหานครได้สะดวก
- การอุตสาหกรรม
ในเขตเทศบาลมีโรงงานผลิตตุ๊กตา โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ โรงงานผลิตลูกฟุตบอล
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ โรงงานผลิตของเล่นเด็ก ร้านซื้อ -ขายอุปกรณ์เครื่องยนต์ นอกจากนั้นเป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือนกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ชุมชนของเทศบาล เช่น การทาปลาหวาน เป็นต้น
- การท่องเที่ยว
เทศบาลต าบลบ้ า นเลื อ ก มี ส ถานที่ ส าคั ญ ซึ่ ง เป็ น โบราณสถาน คื อ วั ด โบสถ์
วัดพระศรีอารย์ หลวงพ่อสองพี่น้อง (วัดบ้านเลือก) การนวดแผนโบราณ เป็นต้น
๓. ด้านสังคม
- จานวนประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลตาบลบ้านเลือก ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
จานวนประชากร ทั้งหมด
๑๐,๓๔๗ คน
เป็นประชากร ชาย
๔,๙๖๒ คน
เป็นประชากร หญิง
๕,๓๘๕ คน
จานวนหลังคาเรือน
๔,๐๗๒ หลังคาเรือน

ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย
๘๖๓ คนต่อตารางกิโลเมตร
ความหนาแน่นของครัวเรือนโดยเฉลี่ย
๓๔๐ ครัวเรือนต่อตารางกิโลเมตร
๔. ด้านการเมืองการบริหาร
โครงสร้างและอัตรากาลังในการบริหารงานของเทศบาล แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
- สภาเทศบาล ทาหน้ า ที่เ ป็น ฝ่า ยนิติ บัญ ญัติ ประกอบด้ ว ย สมาชิก สภาเทศบาล
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเลือก จานวน ๑๒ คน อยู่ในตาแหน่งคราว
ละ ๔ ปี
- นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้าน
เลือก มีรองนายกเทศมนตรี จานวน ๒ คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จานวน ๑ คน เลขานุการ
นายกเทศมนตรี จานวน ๑ คน ซึ่งมาจากการแต่ง ตั้ง ของนายกเทศมนตรี โดยมีปลัดเทศบาลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานประจา
- โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตาบลบ้านเลือก ประกอบด้วย
๑. ส านั ก ปลั ด เทศบาล มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานธุ ร การ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล งานขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานจัดทาคาสั่ง และประกาศของเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน งานเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง มีหน้าที่จัดเตรียมการเลือกตั้งและดาเนินการเลือกตั้ง งานป้องกันและระงับอัคคีภัยและอานวย
ความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ งานการเจ้าหน้าที่
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย
และเลื่อนระดับ งานสอบแข่งขันและการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ งานประเมินผล
การปฏิบัติงานประจาปี งานขออนุมัติปรับปรุงตาแหน่งและอัตรากาลัง งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
งานการลาพักผ่อนประจาปีและการลาอื่น ๆ รวมทั้งรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลที่ไม่ได้
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ
๒. กองคลัง มี หน้าที่ความรับผิด ชอบเกี่ย วกับงานการจ่าย การรั บ การนาส่ง เงิ น
การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง
ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ
การจัดท าบัญ ชีทุก ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้แ ละรายจ่ ายต่ าง ๆ การควบคุม การเบิก จ่ายเงิ น
งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย
๓. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการ
ก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบารุง
การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ

ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
๔. กองสาธารณสุ ขและสิ่ ง แวดล้ อม มี หน้ า ที่ เกี่ ย วกั บสาธารณสุ ข ชุ มชน ส่ง เสริ ม
สุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่ง แวดล้อม และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการ
ให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยัง ไม่ ไ ด้แต่ง ตั้ง กองการแพทย์จะมีง านด้านการ
รักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการด้านสาธารณสุขและด้านทันสาธารณสุข
๕. กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณ ซึ่งมีหน้าที่
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยงบประมาณ ประมวลแผน การติดต่อประสานงาน การวางแผน ให้คาปรึกษา
แนะนาเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ งานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับงาน
รวบรวมข้อ มูลในการจั ดทาแผนพั ฒนาเทศบาล วิ เคราะห์และการให้บ ริการข้อมูล สถิติที่ จาเป็ นต้อ ง
นามาใช้ใ นการวางแผนและการประเมิ นผลตามแบบแผน งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เ กี่ยวกับงาน
เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานและนโยบายของเทศบาล จัง หวัด และ
รัฐบาล งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานทางกฎหมาย เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย
ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎระเบียบข้อบังคับ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทานิติกรรม
งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทาที่ละเมิดเทศบัญญัติ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และการ
พัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย
งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรม
เด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. กองสวัสดิการสั งคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางสั ง คมสงเคราะห์ ซึ่ง มี
ลักษณะงานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคม และปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและสันทนาการ การปกครองท้องถิ่นและความเจริญ ด้านอื่น โดยเป็นผู้
ประสานงานระหว่ า งส่ ว นราชการและองค์ ก รอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง การปฏิ บั ติ หน้ า ที่ อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบบั ญ ชี
ทะเบียนเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบภาษีทั้งภายในและภายนอก
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ ตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
ตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น ของเทศบาล ตรวจสอบการท าประโยชน์ ท รัพ ย์ สิ น ของเทศบาลและงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สภาพภูมิอากาศ
เทศบาลตาบลบ้านเลือก ตั้งอยู่ในเขตอาเภอโพธาราม ซึ่งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบฝน
เมืองร้อนเฉพาะฤดู กล่าวคือ อากาศจะแห้งแล้งในช่วงฤดูหนาว มีฝนตกชุกและความชื้นในอากาศสูง
ในช่วงฤดูฝน สรุปได้ว่าลักษณะภูมิอากาศในพื้นที่แบ่งเป็นลักษณะภูมิอากาศที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้อากาศหนาวเย็น และลักษณะภูมิอากาศที่ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทา
ให้มีฝนตกชุกและมีอากาศชุ่มชื้นสูง แบ่งออกเป็น ๓ ฤดูกาล
๑. ฤดูร้อน เริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง และลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุมพื้นที่ แทน ทาให้อากาศมีความร้อน
อบอ้าวโดยทั่วไปและร้อนจัดในเดือนเมษายน
๒. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม เป็นช่วงมีลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดปกคลุมพื้นที่ทาให้ฝนตกในช่วงเวลาดัง กล่าว โดยตกชุกมากที่สุดในเดือนกันยายน – เดือน
ตุลาคม
๓. ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเกิดจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่มาปกคลุมพื้นที่ ทาให้อากาศมี
ความหนาวเย็นและแห้งแล้ง เนื่องจากพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่บางส่วนเป็น
ทิวเขาแนวยาวกั้นเขตแดนทาให้อุณหภูมิค่อนข้างสูง มีอากาศร้อนอบอ้าวมากในช่วงฤดูร้อน
- น้าเสีย
น้าเสียที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตาบลบ้านเลือกส่วนใหญ่เป็นน้าเสียจากครัวเรือน ที่พัก
อาศัย และบางส่วนจากสถานประกอบการ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ในส่วนของ
โรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือนไม่กี่แห่ง น้าเสียที่เกิดขึ้นนี้จะถูกระบายลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ เนื่องจาก
เทศบาลยังไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างระบบระบายน้ารวม
- ขยะ
๑. ขยะที่เก็บขนได้ จานวนประมาณ ๒๑ ตันต่อวัน
๒. พาหนะที่ใช้จัดเก็บขยะ มีรถเก็บขนมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย ๖ ล้อ จานวน ๓
คัน และแบบอัดท้าย ๖ ล้อ จานวน ๑ คัน กาจัดขยะโดยวิธีเทลงบ่อขยะของเทศบาล แล้วฝังกลบ
๖. ด้านการสาธารณสุข
ในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านเลือก มีบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง ประกอบด้วย
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเลือก
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองรี ตาบลบ้านเลือก
และมีโรงพยาบาลสัตว์ จานวน ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ

๗. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- การศึกษา
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเลือก มีโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จานวน ๔ แห่ง
๑. โรงเรียนวัดบ้านเลือก
๒. โรงเรียนวัดโบสถ์
๓. โรงเรียนวัดพระศรีอารย์
๔. โรงเรียนวัดหุบมะกล่า
โรงเรียนเอกชน จานวน ๑ แห่ง คือ
- โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบลบ้านเลือก จานวน ๔ แห่ง
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเลือก
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหุบมะกล่า
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระศรีอารย์
- ศาสนา
ประชากรในเขตเทศบาลตาบลบ้านเลือก ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ มีวัดที่ใช้ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา จานวน ๕ แห่ง ได้แก่
๑. วัดโบสถ์
๒. วัดบ้านเลือก
๓. วัดพระศรีอารย์
๔. วัดหุบมะกล่า
๕. วัดหนองรี
- วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญ ได้แก่
๑. ประเพณีลอยกระทง
๒. ประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง
๓. ประเพณีสารทลาว
๔. ประเพณีแห่เทียนพรรษา
๕. ประเพณีตักบาตรวันออกพรรษา
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหา
- ถนน และสะพาน มีสภาพแคบไม่ได้มาตรฐานและชารุด

ความต้องการ นโยบาย
-

น้าท่วมขังและไม่มีทางระบายทางน้า
ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ ไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่
ขยายผิวถนนและซ่อมแซมผิวถนนที่ชารุดและก่อสร้างท่อระบายน้า
ขุดลอกลาราง คลองธรรมชาติและทางระบายน้า
ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
สร้างบูรณะสาธารณูปโภคและไฟฟ้า โดยดาเนินการก่อสร้างถนน
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะทานและท่อระบายน้า รวมถึงการ
ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ปัญหา
- ประชาชนในชุมชนมีรายได้น้อย
- การส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับสินค้าที่กลุ่มจัดทาขึ้น
- การให้คาแนะนาและอบรมในการประกอบอาชีพของกลุ่ม
ความต้องการ - ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้แก่เยาวชน ประชาชนผู้สนใจ
- จัดแสดงและประกวดผลผลิตทางการเกษตร
- ฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
นโยบาย
- ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนหรือเสริมอาชีพโดยการ
จัดให้มีการอบรมอาชีพระยะสั้น
- อานวยความสะดวกในการจัดหาตลาดสาหรับรองรับผลผลิตทางการ
เกษตรของประชาชน
- ส่งเสริมและปลูกฝังให้มีการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
ด้านการพัฒนาสังคม
ปัญหา
- คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ปัญหายาเสพติดที่กาลังแพร่ระบาด
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความต้องการ - สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ
- สนามกีฬา สถานที่ออกกาลังกาย
นโยบาย
- ดาเนินการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีความสมบูรณ์
แข็งแรง มีความปลอดภัยจากโรคระบาด
- ส่งเสริมการศึกษา โดยการจัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี
แต่ยากจนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
- ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
- จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ

- ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการให้ประชาชนใช้เวลาว่างพักผ่อน
หย่อนใจ ออกกาลังกายและเล่นกีฬา
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ปัญหา
- ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย
- การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ขาดอัตรากาลัง
ที่เกี่ยวกับภารกิจที่ต้องการถ่ายโอน แต่ไม่มีบุคลากร
- ประชาชนไม่ค่อยรับรู้ข่าวสารการดาเนินงานของเทศบาล
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง การบริหารงาน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
ความต้องการ - การมีส่วนร่วมในกิจการงานต่าง ๆ ของท้องถิ่น
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
- การให้บริหารประชาชนเป็นอย่างสะดวก ถูกต้องและรวดเร็ว
นโยบาย
- พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีอยู่ โดยการจัดอบรม ฯลฯ
- จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย ทันกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
- เพิ่มอัตรากาลังบุคลากรที่จาเป็น เช่น ด้านการศึกษา ด้านการ
สาธารณสุข
- เผยแพร่ รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและการปกครองท้องถิ่น
- ปรับปรุงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพ
จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิงให้เพียงพอ สามารถ
ป้องกันอัคคีภัยที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที
- จัดให้มีการให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็วถูกต้อง
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ปัญหา
- การจัดเก็บและการกาจัดขยะมูลฝอย
- ปริมาณน้าเสีย
- ขาดจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ความต้องการ - เพิ่มจานวนที่รองรับขยะ
นโยบาย
- พัฒนาบ้านเมืองให้ปราศจากมลภาวะ ขยะและน้าเสีย โดยการ
กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และปรับปรุงระบบระบายน้า
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลบ้านเลือก
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(๑) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้า
(๒) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
(๓) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(๔) การสาธารณูปการ
(๕) การจัดให้มีและการบารุงทางน้าและทางบก
(๖) การจัดให้มีและบารุงทางระบายน้า
(๗) การจัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(๘) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๙) การจัดให้มีและการบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(๑) การจัดการศึกษา
(๒) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุม
โรคติดต่อ
(๓) การป้องกัน การบาบัดโรค และการจัดตั้งและบารุงสถานพยาบาล
(๔) การสั ง คมสงเคราะห์ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส
(๕) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
(๖) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๗) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๘) การจัดให้มีการบารุงสถานที่สาหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ
สวนสัตว์ ตลอดจนสถานทีประชุมอบรมราษฎร
(๙) การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน
(๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
(๔) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาล
๕.๔ ด้านการวางแผน การส่ง เสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่อ งเที่ย ว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) การจัด ทาแผนพัฒนาเทศบาล และประสานการจั ดทาแผนพัฒ นาจัง หวัด ตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(๒) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๔) การพาณิชย์ การส่ง เสริมการลงทุนและการทากิจกรรมไม่ว่าจะดาเนินการเอง
หรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การคุ้ ม ครอง ดู แ ลและบ ารุ ง รั ก ษาป่ า ไม้ ที่ ดิ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
(๒) การจัดตั้งและการดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
(๓) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(๔) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๕) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
๕.๖ ด้ านการศาสนา ศิล ปวัฒ นธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ ปั ญญาท้อ งถิ่ น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดการศึกษา
(๒) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภู มิปัญ ญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
(๓) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(๔) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
(๕) การศึกษา การทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) สนั บ สนุ น เทศบาลและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
(๓) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่เทศบาล และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
(๔) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์และศักยภาพการพัฒนา (โดยเทคนิค SWOT)
จุดแข็ง (Strengths : S)
๑. เทศบาลต าบลบ้ า นเลื อ กเป็ น เทศบาลขนาดกลาง มี ค วามพร้อ มในด้ า นบุค ลากร
การให้บ ริการ งบประมาณพอสมควร อีกทั้ง พื้ นที่รับผิ ดชอบมี ขนาดเล็ กเมื่อเทียบกับ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ทาให้เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๒. ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน กลุ่มมวลชนจัดตั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม
ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงาน อีกทั้งยังให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
๓. พื้นที่มีขนาดเล็ก เหมาะแก่การลงทุนประกอบธุรกิจ และกิจการต่าง ๆ
๔. มีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างอาเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างสะดวก
๕. ลักษณะทางสังคม และสิ่งแวดล้อมน่าอยู่อาศัย เนื่องจากไม่มีปัญหาด้านมลพิษ การ
คมนาคมสะดวก
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
๑. เทศบาลตาบลบ้านเลือกขาดงบประมาณในด้านงบลงทุนที่จะดาเนินการในโครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และระบบบริการสาธารณูปโภค ที่มีความจาเป็นต้องใช้เม็ดเงินเป็น
จานวนมาก
๒. การขยายตัวของเมือง และการลงทุนก่อสร้างในบางประเภททาได้ยาก เนื่องจาก
ติดขัดในข้อบังคับและระเบียบกฎหมาย
๓. ปัญหาการรุกล้า ถือครองที่ดินคร่อมลารางสาธารณะ
๔. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทาลายสิ่งแวดล้อมจากปริมาณขยะและน้า
เสียที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเมือง
๕. ขาดระบบการบาบัดน้าเสียที่มีมาตรฐาน และการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ
๖. เทศบาลตาบลบ้านเลือกไม่มีพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล
๗. การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานสาหรับใช้ประกอบการพิจารณา กาหนดแนวทางการพัฒนา
ยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน และขาดการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ
๘. บุค ลากรของเทศบาลตาบลบ้านเลือกบางส่ว นยัง ขาดความรู้ใ นระบบการบริหาร
จัดการที่มีความทันสมัย และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันได้ไม่เต็มที่

โอกาส (Opportunities : O)
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ สนับสนุนแนวนโยบายด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตั ดสินใจในกิจการ
ของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแนวนโยบาย
พื้น ฐานแห่ ง รั ฐ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของท้ อ งถิ่ น และระบบสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ ตลอดทั้ ง
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึง และเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มี
ความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของประชนชนในจังหวัด
นั้น
๒. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุน
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. นโยบายด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ มุ่ ง เสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ ง และกระตุ้ น ฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ
ภายหลัง ความวุ่นวายทางการเมือง เช่น การเพิ่มรายได้รายวันเป็น ๓๐๐ บาท รายเดือนสาหรับผู้จบ
ปริญญาตรีเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท มาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุน ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น
๔. ปัจจุบันสังคมมีกระแสของการตื่นตัวเรื่องปัญหาโลกร้อน และการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น
๕. เขตพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านเลือกมีเส้นทางคมนาคมสัญ จรเชื่อมต่อกับพื้นที่อื่นได้
อย่างสะดวก
อุปสรรค (Threat : T)
๑. พื้นที่ลุ่มมีปัญหาน้าท่วมในฤดูฝน
๒. กฎระเบียบ ข้อบังคับบางประการไม่เอื้อต่อการพัฒนา เช่น กฎกระทรวงกาหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่
ตาบลบ้านเลือก
๓. การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรส่งผลให้ระดับความต้องการด้าน
บริการสาธารณะสูงขึ้น ทาให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง แนวโน้มการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์น่าจะชะลอตัว ผู้ประกอบการคงยังรอดูทิศทางของ
เศรษฐกิ จของรั ฐบาลชุ ดใหม่ ประกอบกับมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ จากปัจจั ยความไม่แน่น อนหลาย
ประการ อาทิ ระบบเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของราคาน้ามัน การแข็งค่าของเงินบาทที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าส่งออก เป็นต้น อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออานาจการซื้อที่อยู่
อาศัยและการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค

๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่เทศบาลตาบลบ้านเลือกจะดาเนินการ
๖.๑ ภารกิจหลัก
(๑) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้าและทาง
ระบายน้าให้สามารถตอบสนองความต้องการและเอื้ออานวยประโยชน์แก่ประชนชนอย่างทั่วถึง
(๒) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การจัดเก็บขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล การพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเลือก
(๓) การพัฒนาการเมื องและการบริหาร ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้ประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมเทศบาลตาบลบ้านเลือก การจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาล เพื่อให้ตัวแทนของ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานและจัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาล
(๔) การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ให้มีประสิทธิภาพสามารถบริหาร
จัดการกลุ่มและสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด เพื่อเป็นการสร้างเสริมรายได้ให้แก่
สมาชิกกลุ่มให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๕) การสนับสนุนช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้แก่ การสร้างลาน
กีฬาต้านยาเสพติด จัดการแข่งขันกีฬา การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดต่อเยาวชน
และการมอบเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล
๖.๒ ภารกิจรอง
(๑) การฟื้ น ฟูวั ฒนธรรมและส่ ง เสริม ประเพณี ท้อ งถิ่ น ได้แ ก่ เทศกาลเข้า พรรษา
ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีลอยกระทง เป็นต้น เพื่อเป็นการส่ง เสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
ชุมชนกับเทศบาล
(๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม
และสนับ สนุนการป้องกั นและรั กษาความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิ น โดยการจั ดหาวัส ดุอุ ปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
เทศบาลตาบลบ้านเลือก ก าหนดโครงสร้ างการแบ่ง ส่ว นราชการออกเป็น ๘ ส่ว น
ได้แ ก่ ส านั กปลัด เทศบาล กองคลัง กองช่ าง กองสาธารณสุข และสิ่ ง แวดล้อ ม กองวิช าการและ
แผนงาน กองการศึกษา กองสวัสดิการสัง คม และหน่วยงานตรวจสอบภายใน และกาหนดกรอบ
อัตรากาลังจานวนทั้งสิ้น ๗๑ อัตรา แต่เนื่องจากเทศบาลมีปัญหาค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ใกล้ร้อยละ ๔๐ จึงต้องมีการปรับลดตาแหน่งพนักงานเทศบาลและแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายใน
ส่ว นราชการของเทศบาลต าบลบ้ า นเลื อก โดยปรั บ ลดอั ต ราก าลั ง พนั ก งานเทศบาล ๑๕๐ อั ต รา
คงเหลือตามกรอบอัตรากาลังปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ จานวน ๗๑ อัตรา

๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
๘.๑ เทศบาลตาบลบ้านเลือก ได้ทาการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงานรวมทั้งสภาพ
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในด้านต่าง ๆ ได้นาผลการวิเคราะห์มาจัดทากรอบโครงสร้างส่วน
ราชการ โดยทาการเปรียบเทียบให้เห็นว่ากรอบโครงสร้างส่วนราชการเดิมทั้งหมดมีภารกิจประกอบด้วย
อะไรบ้าง และกรอบโครงสร้างส่วนราชการที่จะกาหนดขึ้นใหม่มีภารกิจประกอบด้วยอะไรบ้าง เพื่อเป็น
ข้อมูลนาเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรีพิจารณา ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
๑. สานักปลัดเทศบาล
๑.๑ ฝ่ายอานวยการ
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
๑.๒ ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. กองคลัง
๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานธุรการ
๒.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
๑. สานักปลัดเทศบาล
๑.๑ ฝ่ายอานวยการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานเลขานุการ งานรัฐพิธีฯ
๑.๒ ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานรักษาความสงบ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. กองคลัง
๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานระเบียบการคลัง
- งานสถิติการคลัง
- งานธุรการ
๒.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

หมายเหตุ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
๓. กองช่าง
๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
- งานธุรการ
๓.๒ ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสวนสาธารณะ
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานธุรการ
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานการเงินและบัญชี
๔.๒ ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานสัตวแพทย์
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๕. กองวิชาการและแผนงาน
๕.๑ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทางบประมาณ
- งานนิติการ
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานตราเทศบัญญัติ
๕.๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานประชาสัมพันธ์
- งานธุรการ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
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๓. กองช่าง
๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
- งานธุรการ
๓.๒ ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสวนสาธารณะ
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานธุรการ
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานการเงินและบัญชี
๔.๒ ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
- งานสัตวแพทย์
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
๕. กองวิชาการและแผนงาน
๕.๑ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทางบประมาณ
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานตราเทศบัญญัติ
๕.๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานเลขานุการผู้บริหาร

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
๖. กองการศึกษา
๖.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานกิจการนักเรียน
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานการเงินและบัญชี
- งานการศึกษาและปฐมวัย
๖.๒ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
- งานพัฒนาการศึกษา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานธุรการ

๗. กองสวัสดิการสังคม
๗.๑ ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานธุรการ
๗.๒ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์

๘. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
๖. กองการศึกษา
๖.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานโรงเรียน
- งานกิจการนักเรียน
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
๖.๒ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
- งานการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
๗. กองสวัสดิการสังคม
๗.๑ ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานการเงินและบัญชี
- งานธุรการ
๗.๒ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
๘. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ

๘.๒ การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
เทศบาลตาบลบ้านเลือก วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจที่จะดาเนินการในแต่
ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ
มีเท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตาบลบ้านเลือก และเพื่อให้การ
บริหารงานของเทศบาลตาบลบ้านเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์
ตาแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ดังนี้

