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๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา

ตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง  กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กําหนดตําแหนงพนักงาน

เทศบาล  วาจะมีตําแหนงใด  ระดับใด  อยูในสวนราชการใด  จํานวนเทาใด  ใหคํานึงถึงภารกิจหนาที่ความ

รับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  ปริมาณ  ตลอดจนภาระคาใชจายของ

เทศบาลที่จะตองจายในดานบุคคล  โดยใหเทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงาน  หรือลูกจางเทศบาล  เพื่อใช

ในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด

๑.๒ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนดตําแหนง

พนักงานเทศบาลและกําหนดใหจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลเพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใช

ตําแหนงพนักงานเทศบาล  โดยใหเสนอให ก.ท.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบ  โดยใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําแผนอัตรากําลัง  วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน  จัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑและ

เงื่อนไขในการกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลตามแผนอัตรากําลัง  

๑.๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง

หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่ไดกําหนดไว

ตามมาตรฐานทั่วไปตามขอ ๑.๑  และตามประกาศกําหนด  ตามขอ ๑.๒  ซ่ึงคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

(ก.ท.)  ไดใหความเห็นชอบแลว และผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะประธานกรรมการพนักงาน

เทศบาล (ก.ท.จ.) จังหวัดนครศรีธรรมราชไดลงนามเมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๔๕  

๑.๔ จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลหัวไทรจึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓  ป  

สําหรับปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60  ข้ึน

๒. วัตถุประสงค

๒.๑ เพื่อใหเทศบาลตําบลหัวไทรมีโครงสรางการบริหารและระบบงานที่เหมาะสม ไม
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ซํ้าซอน

๒.๒ เพื่อใหเทศบาลตําบลหัวไทรมีการกําหนดตําแหนง  การจัดอัตรากําลัง  ใหเหมาะสมกับ

อํานาจหนาที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

๒.๓ เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.) ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการ

ใชตําแหนงพนักงานเทศบาลและลูกจางใหเหมาะสม

๒.๔ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ

เทศบาลใหเหมาะสม

2.5  เพื่อใหเทศบาลตําบลหัวไทรสามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุแตงตั้งขาราชการเพื่อให

การบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชนตอประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่  มีประสิทธิภาพ

มีความคุมคา  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน  การปฏิบัติ

ภารกิจสามารถสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี

2.6  เพื่อใหเทศบาลสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามที่

กฎหมายกําหนด

ฯลฯ

- ๒ -

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลหัวไทร  ซึ่งมีนายกเทศมนตรีตําบล

หัวไทรเปนประธาน  เห็นสมควรใหจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ 

ดังตอไปนี้

๓.๑ วิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหัวไทรตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื่น  ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ  นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบริหาร และสภาพปญหาของเทศบาลตําบล

หัวไทร

๓.๒ กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจ

ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของเทศบาลตําบลหัวไทร  ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๓.๓ กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง  และระดับตําแหนง  ใหเหมาะสม

กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบปริมาณงานและคุณภาพของงาน  รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุม

งานตาง ๆ 

๓.๔ จัดทํากรอบอัตรากําลัง  ๓ ป  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน

รอยละ ๔๐  ของงบประมาณรายจาย
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๓.๕ ตองการใหพนักงานเทศบาลทุกคนไดรับการพัฒนาอยางนอยปละ  ๑ คร้ัง

-9-

๔. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน

เทศบาลตําบลหัวไทร เปนเทศบาลประเภทสามัญ  มีอํานาจหนาที่ภารกิจมากมายตาม

กฎหมายกําหนด ทั้งที่กําหนดไวบังคับใหตองทําและไมบังคับ  ซึ่งเทศบาลอาจทําตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖  และตามกฎหมายอื่น ๆ อีก  ทั้งนี้มีเปาหมายก็เพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชน  แตถึงอยางไรก็มี

ขอจํากัดดานงบประมาณอยูบาง 

จากการรวบรวมขอมูลประเด็นสภาพของปญหา ในสาขาการพัฒนาทั้ง 7  ดาน อันไดแก

ดานโครงการพื้นฐาน, ดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานการเมืองการบริหาร, ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, ดานการสาธารณสุข, และดานการศึกษาและวัฒนธรรม ปรากฏวาประเด็นหลักของการพัฒนาในแต

ละดานจะตองประกอบดวยตัวแปรหรือปจจัยที่เนนตัวบงชี้ที่จะใหเทศบาลเรงดําเนินการพัฒนาดานใดหรือให

ความสําคัญเรื่องอะไรกอนหลัง ซึ่งประเด็นหลักในการพัฒนานั้น ประกอบดวยดังนี้
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๑. สภาพของปญหา

๒. ความตองการของชุมชน

๓. นโยบาย

๔. ศักยภาพ

ปญหา /ความตองการของทองถิ่น

ดานโครงสรางพื้นฐาน

ในสวนของสภาพปญหา ดานโครงสรางพื้นฐานที่ไดทําการรวบของมูลจาก กลุมตัวอยางแบบสอบถามใน

เขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลหัวไทร ซึ่งพอจะดําลับความสําคัญของประเด็นปญหาได ดังนี้

ปญหา

๑. ปญหาน้ําประปา

๒. ปญหาระบบระบายน้ํา

๓. ปญหาการจราจรในเขตเทศบาลมีความคับคั่ง

๔. ปญหาไฟฟาสาธารณะยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่

ความตองการ
๑.ใหมีการกอสราง ถนน ตามตรอกซอย และสะพานเชื่อมตอ ตําบล หมูบานไดอยางสะดวก

          และปลอดภัย

              ๒. มีระบบไฟฟากําลัง

๓. มีทาเทียบเรือประมงขนาดใหญและมาตรฐาน

๔. ขุดลอกคลองสระเก็บน้ํา และแหลงน้ําตามธรรมชาติ

-10-

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
      ดวยสภาพปญหาดานการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพื้นที่เทศบาล ยังมีสวนที่จะตองปรับปรุงแกไขในดานตาง 

ๆ อีกมาก ดังนี้

ปญหา
1. ปญหาการวางงาน
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ความตองการ
1. เนนแหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษ

2. สงเสริมใหมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

3. สงเสริมการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบยั่งยืน

4.สงเสริมใหมีกลุมออมทรัพยหรือเงินกองทุนชุมชนทุกหมูบานเพื่อสรางความเขมแข็ง

             ใหกับชุมชน

5. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงในการประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม

6. จัดแบงพื้นที่น้ําจืด น้ําเค็มอยางมีประสิทธิภาพ และการมีสวนรวมของประชาชน

7. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว

ดานการพัฒนาคนและสังคม

ปญหา
1. ปญหาการแพรระบาดของโรคเอดส

2. ปญหาการเผยแพรความรูดานสุขศึกษาแกประชาชนไมทั่วถึง

3. ปญหาการจัดสุนัขจรจัด และการควบคุมโรคพิษสุนัขบา

4. ปญหาดานอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการกําจัดพาหนะนําโรค 

5. ปญหาการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น

ความตองการ
       1. คนหัวไทรเกง ดี มีสุข และรักทองถิ่น มีความภูมิใจบนพื้นฐานของศีลธรรม

       2. ยกยองคนดี กีดกันคนชั่ว

             3. มุงการพัฒนาสงเสริมเด็กเยาวชน และสตรีเปนหลัก

      4. มีการเขมงวดกวดขันใหลด ละ เลิก การเลนการพนันและอบายมุข

            5. สงเสริมใหมีผูนําที่มีคุณภาพและจริยธรรมสูง

      6. สรางจิตสํานึก วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี รักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย

      7. เสริมสรางใหมีการรวมตัวเปนองคกรตาง ๆระบบครอบครัวอบอุนมีความสุขและชุมชน

                    มีความเขม แข็ง

       8. พัฒนาดานสุขภาพ  โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนใหผานเกณฑความจําเปนพื้นฐาน

     9. เรงรัดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพชีวิตใหครบถวนเพียงพอ และมีมาตรฐาน

    เชน โรงพยาบาล สถานีอนามัย

     10. ผูสูงอายุและผูพิการไดรับการดูแลจากภาครัฐ

     11. มีสนามกีฬาที่มาตรฐานและสถานที่พักผอน

     12. จัดใหมีการรักษาพยาบาลทั่วถึง

    13. สงเสริมใหชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อแกไขปญหาการ

                          วางงาน
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ดานการเมืองการบริหาร

ปญหา

1. ปญหาดานอุปกรณเครื่องมือ  เครื่องใชที่ใชในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ 

2. ปญหาดานอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชในการปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย

3. ปญหาดานอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชในการจราจร และปายบอกแนว เขต ถนน ตรอก

  และซอย

4. ปญหาดานอาชญากรรมยาเสพติด

ความตองการ
1. สรางสงัคมใหนาอยูมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปลอดยาเสพยติด อบายมุข 

      มอมเมาโดยเนนวิธีชุมชนบําบัด

2. ประสานความรวมมือ ระหวางภาครัฐกับองคกรชุมชนในการแกปญหาความเดือดรอน

      ของประชาชน

3. จัดใหมีระบบการจราจรที่ดี และมีสะพานลอย เพื่อปองกันอุบัติเหตุ รวมทั้งไฟฟา

     สาธารณะในเขตชุมชน

        4. สงเสริมใหคนมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย

5. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปองกันภัยฝายพลเรือน

ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ปญหา
1. ปญหาการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย

2. ปญหาการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมแก

    ประชาชนไมทั่วถึง

ความตองการ
         1.สรางมาตรฐานชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนมีสวนรวมในการดูแล

                 สิ่งแวดลอมอยางจริงจัง

2. รณรงคสรางจิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกทุกกลุม รักและใช

         ทรัพยากรอยางรูคา

                     3. จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอยในเขตชุมชนใหญใหมีคุณภาพ

       และสอดคลองกับพ้ืนฐาน

         4. จัดทําผังเมืองและแบงเขตการใชประโยชนพื้นที่ใหชัดเจน

             5. จัดทําโครงการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ทั้งในเขตภูเขา ที่ราบ

    และชายฝง

         6. จัดใหมีโครงการฟนฟูทะเลไทย และทรัพยากรสัตวน้ํา
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         7. ใหมีการออกขอบังคับตําบลและบังคับใหกฎหมายดานสิ่งแวดลอมเปนไปอยางเครงครัด

        8. มีมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติ
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๕. ภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาล

ภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  พระราชบัญญัติกําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และตามกฎหมายอื่น ๆ 

กําหนดใหเทศบาลดําเนินการเปนดาน ๆ ดังนี้

๕.๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้

(๑)  การจัดใหมีการบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา  และทางระบายน้ํา

(๒)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 

(๓)  การสาธารณูปการ

(4)  การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือประปา

(5)  การจัดใหมีและการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น

๕.๒ ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวของ  ดังนี้

(๑)  การจัดการศึกษา

(๒) การสงเสริมกีฬา

(๓)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(๔)  การสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส

(๕)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย

(๖)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ

(7)  การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ

๕.๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย  มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้

(๑) การรักษาความสงบเรียบรอย  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ

     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

(๒) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓) การรักษาความปลอดภัย  ความเปนระเบียบเรียบรอย  และการอนามัย  โรงมหรสพ   และ 

สาธารณสถานอื่น ๆ

๕.๔ ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และทองเที่ยว  มีภารกิจ  ดังนี้

(๑)  การสงเสริม  การฝก  และประกอบอาชีพ

     (๒)  สงเสริมการทองเที่ยว

(๓) การพาณิชยและสงเสริมการลงทุน
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๕.๕ ดานการบริหารการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีภารกิจที่เกี่ยวของ  ดังนี้  

(๑)  การจัดการ  บํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและ

                           สิ่งแวดลอม

(๒)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

     (๓)  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย

๕.๖ ดานการบริหารการจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวของ  ดังนี้

(๑)  การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(๒)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น

๕.7 ดานการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้

(๑) การจัดการศึกษา
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(๒) บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน

(๓) การสงเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น

(๔) การศึกษา  การทํานุบํารุงศาสนา  และการสงเสริมวัฒนธรรม

ภารกิจทั้ง  ๗  ดานดังกลาวนั้น  กฎหมายกําหนดใหอํานาจเทศบาลในการดําเนินการทั้งยัง

บังคับวาตองทําและใหเลือกทํา  ทั้งนี้เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน  จากปญหาและความตองการ

ของประชาชน  ก็นํามากําหนดเปนนโยบาย  โดยคณะผูบริหาร  แลวจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  แผน ๓  ป  และ

แผนประจําป  แลวจัดตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการ  โดยที่แผนพัฒนาดังกลาวนั้นสอดคลองกับแผนพัฒนาอําเภอ

แผนพัฒนาจังหวัดเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

๖. ภารกิจหลัก  และภารกิจรองท่ีเทศบาลดําเนินการ
ตามภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดใหเทศบาลดําเนินการนั้น  เปนหนาที่ตองทําและอาจทําในการแกไข

ปญหาใหประชาชน  ตลอดจนพัฒนาทองถิ่น  โดยภาพรวมใหเจริญในทุก ๆ ดาน  ภารกิจเหลานั้น  กําหนดไวเปน

ภารกิจหลัก  และภารกิจรองที่จะตองดําเนินการ  ดังนี้

ภารกิจหลัก

  ๑. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  และทางน้ํา

       ๒. การพัฒนาสาธารณูปโภค

       ๓. การจัดการศึกษา

  ๔. การรักษาความสงบเรียบรอย  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยใน

          ชีวิตและทรัพยสิน

       ๕. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

       ๖. การบํารุงไฟฟาสาธารณะ

       ๗. การสงเสริม  การฝก  และประกอบอาชีพ
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       ๘. การสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  และผูดอยโอกาส

      ๙. การจัดการขยะมูลฝอยและรักษาสภาพแวดลอม

      ๑๐.การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

      11. สงเสริมการกีฬา

ภารกิจรอง

    (๑) การพาณิชย  และสงเสริมการลงทุน

       (๒) สงเสริมกิจการทองเที่ยว

       (๓) บํารุงภาษาศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีของทองถิ่น

       (๔) การดูแล  บํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม

       (๕) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยการสงเสริมประชาธิปไตย  ความ

เสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชนสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น

๗. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง

เทศบาลตําบลหัวไทร  กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน  7  สวน  ไดแก  สํานัก

ปลัดเทศบาล กองคลัง  กองชาง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  กองการประปา  กองการศึกษา  และกอง

สวัสดิการสังคม  โดยกําหนดใหมีกรอบอัตรากําลังทั้งสิ้น  100   อัตรา  แตเนื่องจากภาระคาใชจายดานเงินเดือนฯ 

คาจางที่เพิ่มขึ้นจึงจําเปนจะตองยุบเลิกตําแหนงวางทั้งนี้เพื่อควบคุมภาระคาใชจายประกอบกับกําลังคนที่มีอยูยัง
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สามารถที่จะมอบหมายใหปฏิบัติงานนั้นๆ ได  และในบางสวนราชการมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจํานวน

มาก เชน สํานักปลัดเทศบาล และจํานวนบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ดังนั้น  จึงจําเปนตองขอกําหนดตําแหนงขึ้นใหมเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมาก

ขึ้น  และแกไขปญหาการบริหารงานภายในสวนราชการสํานักปลัดเทศบาล ของเทศบาลตําบลหัวไทรตอไป

๘. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ

จากสภาพปญหาของเทศบาลตําบลหัวไทรดังกลาว  เทศบาลตําบลหัวไทรมีภารกิจ  อํานาจหนาที่ที่จะตอง

ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และ

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยมี

การกําหนดโครงสรางสวนราชการ  ดังนี้

       ๘.๑   โครงสรางสวนราชการของเทศบาลตําบลหัวไทร

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ

๑. สํานักปลัดเทศบาล ๑. สํานักปลัดเทศบาล

  ๑.๑ ฝายอํานวยการ   ๑.๑ ฝายอํานวยการ

     ๑.๑.๑ งานการเจาหนาท่ี      ๑.๑.๑ งานการเจาหนาท่ี

     ๑.๑.๒ งานวิเคราะหนโยบายและแผน      ๑.๑.๒ งานวิเคราะหนโยบายและแผน
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     ๑.๑.๓  งานนิติการ

     ๑.๑.๔  งานธุรการ ๑.๒  ฝายปกครอง

๑.๒  ฝายปกครอง      ๑.๒.๑  งานทะเบียนราษฎร

     ๑.๒.๑  งานทะเบียนราษฎร      ๑.๒.๒  งานบัตรประจําตัวประชาชน

     ๑.๒.๒  งานบัตรประจําตัวประชาชน      ๑.๒.๓ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

     ๑.๒.๓ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.3 งานธุรการ

๒. กองคลัง ๒. กองคลัง

  ๒.๑ ฝายบริหารงานคลัง   ๒.๑ ฝายบริหารงานคลัง

     ๒.๑.๑ งานพัสดุและทรัพยสิน      ๒.๑.๑ งานพัสดุและทรัพยสิน

     ๒.๑.๒ งานการเงินและบัญชี      ๒.๑.๒ งานการเงินและบัญชี

     ๒.๑.๓ งานผลประโยชน     ๒.๑.๓ งานผลประโยชน

     ๒.๑.๔ งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน      ๒.๑.๔ งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

     ๒.๑.๕ งานธุรการ 2.๒  งานธุรการ

๓. กองชาง ๓. กองชาง

  ๓.๑ ฝายแบบแผนและกอสราง   ๓.๑ ฝายแบบแผนและกอสราง

     ๓.๑.๑ งานวิศวกรรม      ๓.๑.๑ งานวิศวกรรม

     ๓.๑.๒ งานสถาปตยกรรม      ๓.๑.๒ งานสถาปตยกรรม

๓.๒  ฝายการโยธา ๓.๒  ฝายการโยธา

   ๓.๒.๑ งานสาธารณูปโภค    ๓.๒.๑ งานสาธารณูปโภค
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   ๓.๒.๒ งานจัดสถานท่ีและการไฟฟาสาธารณะ    ๓.๒.๒ งานจัดสถานท่ีและการไฟฟาสาธารณะ

   ๓.๒.๓ งานสวนสาธารณะ    ๓.๒.๓ งานสวนสาธารณะ

3.3 งานธุรการ 3.3 งานธุรการ

๔. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ๔. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ

  ๔.๑ ฝายบริหารงานสาธารณสุข   ๔.๑ ฝายบริหารงานสาธารณสุข

     ๔.๑.๑ งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดลอม      ๔.๑.๑ งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดลอม

     ๔.๑.๒ งานศูนยบริการสาธารณสุข      ๔.๑.๒ งานศูนยบริการสาธารณสุข

     ๔.๑.๓ งานรักษาความสะอาด      ๔.๑.๓ งานรักษาความสะอาด

     ๔.๑.๔ งานสัตวแพทย      ๔.๑.๔ งานสัตวแพทย

     ๔.๑.๕ งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ      ๔.๑.๕ งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ

     ๔.๑.๖ งานธุรการ   ๔.2 งานธุรการ

๕. กองการศึกษา ๕. กองการศึกษา

  ๕.๑ ฝายบริหารการศึกษา   ๕.๑ ฝายบริหารการศึกษา

     ๕.๑.๑ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน      ๕.๑.๑ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
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     ๕.๑.๒งานสงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม      ๕.๑.๒งานสงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม

     ๕.๑.3 งานธุรการ 5.2 งานธุรการ

๖. กองการประปา ๖. กองการประปา

  ๖.๑ ฝายผลิต   ๖.๑ ฝายผลิต

     ๖.๑.๑ งานผลิต      ๖.๑.๑ งานผลิต

     ๖.๑.๒ งานติดต้ัง      ๖.๑.๒ งานติดต้ัง

     ๖.๑.๓ งานการเงินและบัญชี      ๖.๑.๓ งานการเงินและบัญชี

     ๖.๑.๔ งานเรงรัดรายได      ๖.๑.๔ งานเรงรัดรายได

     ๖.๑.๕ งานธุรการ   ๖.2 งานธุรการ

7. กองสวัสดิการสังคม 7. กองสวัสดิการสังคม

  7.1  ฝายพัฒนาชุมชน   7.1  ฝายพัฒนาชุมชน

     7.1.1  งานพัฒนาชุมชน      7.1.1  งานพัฒนาชุมชน

     7.1.2  งานธุรการ   7.2  งานธุรการ
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๘.๒ การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง

จากการที่เทศบาลตําบลหัวไทร  มีอํานาจหนาที่  ภารกิจมากมายจึงไดกําหนดโครงสรางสวนราชการ  เพื่อ

รองรับภารกิจดานงานสารบรรณ  งานบริหารงานบุคคล  งานการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี  งานการศึกษา  งาน

แผนและนโยบาย งานการประปา   การใหการสงเคราะหแกประชาชน   งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ  งาน

การเงินและบัญชี  งานพัสดุ  การบํารุงรักษาสถานที่ดูแลสวนสาธารณะ  ดานสุขาภิบาลอนามัย  ดานการพัฒนา

การศึกษา  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาชุมชน  ในการแกไขปญหาใหกับประชาชนในทองถิ่น  ดังนั้น  

เทศบาลตําบลหัวไทรจึงกําหนดตําแหนงในสวนราชการตาง ๆ เพื่อรองรับภารกิจดังกลาว  ของสวนราชการนั้น ๆ 

ตามแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕8 – ๒๕60 รวม 84  อัตรา

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลหัวไทร  ไดพิจารณาจัดทําแผน

อัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕8 – ๒๕60  ขึ้นใหมเพื่อรองรับภารกิจดังกลาวของสวนราชการ  แต

เนื่องจากขอจํากัดในดานงบประมาณ  รวมทั้งระเบียบ และแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง   จึงไดกําหนด

ตําแหนงในแผนอัตรากําลังดังนี้

   

1.  กําหนดตําแหนงเพิ่มในสวนราชการสํานักปลัดเทศบาล  ดังนี้
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สํานักปลัดเทศบาล

ฝายปกครอง

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

- นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)  จํานวน ๑  อัตรา

ความจําเปน

เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย  ศึกษา  สํารวจ  หาขอมูลและสถิติตางๆ 

วิเคราะหวิจัยเพื่อวางแผนปองกันและระงับอัคคีภัย  ปองกันและบรรเทาภัยธรรมชาติและสา

ธารณภัยอื่นๆ  ตรวจสอบอาคารสถานที่ที่มีความเสี่ยง ตรวจสอบและวิเคราะหสาเหตุการเกิด

เพลิงไหม  

- ๔8-

๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจางเทศบาล

เทศบาลตําบลหัวไทร  กําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจาง  ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มพูน

ความรู  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  ใหมีคุณธรรมและจริยธรรม  ในชางระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป  ดังนี้

๑. จัดทําโครงการฝกอบรมพนักงานเทศบาลในสังกัดทุกสวนราชการในสายงานผูปฏิบัติ

และสายงานผูบริหาร

๒. จัดสงพนักงานเทศบาลเขารวมฝกอบรมหรือศึกษาอบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรตาง ๆ ตามที่โรงเรียนขาราชการสวนทองถิน่  มหาวิทยาลัย และองคกรเอกขนหรือสวนราชการตาง ๆ จัด

ใหมีขึ้นตามชวงระยะเวลา โอกาสตาง ๆ  ในรอบแผนอัตรากําลัง ๓ ป
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๓. จัดทําโครงการฝกอบรมลูกจางปละ ๑ คร้ัง

๑๓. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล

เทศบาลตําบลหัวไทร  ประกาศคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับ

พนักงานและลูกจาง  ดังนี้

๑. พนักงานเทศบาลและลูกจางตองปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ  มุงมั่น  มีความซื่อสัตย

สุจริต  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได

๒. พนักงานเทศบาลและลูกจางตองมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนาตนเอง  ใหมีคุณธรรม

จริยธรรม  เพิ่มพูนความรู  ความสามารถ  และทักษะ  ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ

๓. พนักงานเทศบาลและลูกจางตองประพฤติตนใหเปนผูตรงตอเวลา  ใชเวลาราชการให

เปนประโยชนแกราชการ

๔. พนักงานเทศบาลและลูกจางตองดูแลรักษาและใชทรัพยสินของเทศบาลอยางประหยัด

คุมคา

***************
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ภาคผนวก
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