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๑. หลักการและเหตุผล 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

เกีย่วกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๗   ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผน
อัตราก าลังพนักงานจ้าง  ๔  ปี  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างและให้ใช้แนวทางในการจัดท าแผน
อัตราก าลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี   ดังนั้นเทศบาลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง  ๔  
ปี  วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้
ก าลังคน  จัดท ากรอบอัตราก าลัง 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลหัวไทร  จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง  
๔  ปี   ส าหรับปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙  ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้เทศบาลต าบลหัวไทรมีโครงสร้างการบริหารและระบบการจ้างบุคลากรที่เหมาะสม    

อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล 
๒.๒ เพ่ือให้เทศบาลต าบลหัวไทรมีการก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้าง  การจัดอัตราก าลังให้เหมาะ 

สมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ 
ต าแหน่งพนักงานจ้างให้เหมาะสม 

๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง  การพัฒนาบุคลากรของเทศ 
บาลให้เหมาะสม 
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง  ๔  ปี 

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลหัวไทร  ซึ่งมีนายกเทศมนตรีต าบลหัว 
ไทรเป็นประธาน  เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง  ๔  ปี  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลหัวไทร  ตามพระราช 
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืน  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ  แผนพัฒนา
อ าเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด  นโยบายของรัฐบาล  และสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลหัวไทร 

๓.๒. ใช้โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 
๓.๓ ก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้าง  จ านวนต าแหน่ง  ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปริมาณงานและคุณภาพของงาน    
๓.๔ จัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง  ๔ ปี  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้อง 

ไม่เกินร้อยละ ๔๐  ของงบประมาณรายจ่าย 
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๔. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 

เทศบาลต าบลหัวไทร เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีอ านาจหน้าที่ภารกิจมากมายตามกฎหมาย 
ก าหนด ทั้งท่ีก าหนดไว้บังคับให้ต้องท าและไม่บังคับ  ซึ่งเทศบาลอาจท าตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และตามกฎหมายอื่น ๆ อีก  ทั้งนี้มีเปูาหมายก็เพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชน  แต่ถึงอย่างไรก็มีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณอยู่บ้าง  

 จากการรวบรวมข้อมูลประเด็นสภาพของปัญหา ในสาขาการพัฒนาทั้ง ๕ สาขา อันได้แก่ 
สาขาการพัฒนาด้านโครงการพ้ืนฐาน, สาขาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ, สาขาการพัฒนาด้านสังคม, สาขาการพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหารและสาขาการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปรากฏว่าประเด็นหลัก
ของการพัฒนาในแต่ละสาขาจะต้องประกอบด้วยตัวแปรหรือปัจจัยที่เน้นตัวบ่งชี้ที่จะให้เทศบาลเร่งด าเนินการพัฒนา
ด้านใดหรือให้ความส าคัญเรื่องอะไรก่อนหลัง ซึ่งประเด็นหลักในการพัฒนานั้น ประกอบด้วยดังนี้ 
  ๑. สภาพของปัญหา 
  ๒. ความต้องการของชุมชน 
  ๓. นโยบาย 
  ๔. ศักยภาพ 
ปัญหา /ความต้องการของท้องถิ่น 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ในส่วนของสภาพปัญหา ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ท าการรวบของมูลจาก กลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามในเขต
พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหัวไทร ซึ่งพอจะด าลับความส าคัญของประเด็นปัญหาได้ ดังนี้ 

ปัญหา 
  ๑. ปัญหาน้ าประปา 

๒. ปัญหาระบบระบายน้ า  
๓. ปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลมีความคับค่ัง 
๔. ปัญหาไฟฟูาสาธารณะยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

ความต้องการ 
   ๑.ให้มีการก่อสร้าง ถนน ตามตรอกซอย และสะพานเชื่อมต่อ ต าบล หมู่บ้านได้อย่างสะดวก 
            และปลอดภัย 
               ๒. มีระบบไฟฟูาก าลัง 
   ๓. มีท่าเทียบเรือประมงขนาดใหญ่และมาตรฐาน 
  ๔. ขุดลอกคลองสระเก็บน้ า และแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
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ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
       ด้วยสภาพปัญหาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่เทศบาล ยังมีส่วนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในด้านต่าง ๆ 
อีกมาก ดังนี้ 

ปัญหา 
๑. ปัญหาการว่างงาน 

  ความต้องการ 
   ๑. เน้นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษ 

๒. ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
๓. ส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งกุลาด าแบบยั่งยืน 

  ๔.ส่งเสริมให้มีกลุ่มออมทรัพย์หรือเงินกองทุนชุมชนทุกหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
                 ให้กับชุมชน 
  ๕. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
  ๖. จัดแบ่งพ้ืนที่น้ าจืด น้ าเค็มอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    ๗. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
ปัญหา 

๑. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ 
๒. ปัญหาการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ประชาชนไม่ทั่วถึง 
๓. ปัญหาการจัดสุนัขจรจัด และการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
๔. ปัญหาด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการก าจัดพาหนะน าโรค  
๕. ปัญหาการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 

ความต้องการ 
        ๑. คนหัวไทรเก่ง ดี มีสุข และรักท้องถิ่น มีความภูมิใจบนพ้ืนฐานของศีลธรรม 
         ๒. ยกย่องคนดี กีดกันคนชั่ว 
              ๓. มุ่งการพัฒนาส่งเสริมเด็กเยาวชน และสตรีเป็นหลัก 
        ๔. มีการเข้มงวดกวดขันให้ลด ละ เลิก การเล่นการพนันและอบายมุข 
             ๕. ส่งเสริมให้มีผู้น าที่มีคุณภาพและจริยธรรมสูง 
        ๖. สร้างจิตส านึก วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี รักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
        ๗. เสริมสร้างให้มีการรวมตัวเป็นองค์กรต่าง ๆระบบครอบครัวอบอุ่นมีความสุขและชุมชน 
                   มีความเข้ม แข็ง 

         ๘. พัฒนาด้านสุขภาพ  โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนให้ผ่านเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
      ๙. เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพชีวิตให้ครบถ้วนเพียงพอ และมีมาตรฐาน 

      เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย 
       ๑๐. ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการดูแลจากภาครัฐ 
       ๑๑. มีสนามกีฬาที่มาตรฐานและสถานที่พักผ่อน 
       ๑๒. จัดให้มีการรักษาพยาบาลทั่วถึง 
      ๑๓. ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
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ด้านการเมืองการบริหาร 
 ปัญหา 

๑. ปัญหาด้านอุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ  
๒. ปัญหาด้านอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปูองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย 
๓. ปัญหาด้านอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการจราจร และปูายบอกแนว เขต ถนน ตรอก 
    และซอย  
๔. ปัญหาด้านอาชญากรรมยาเสพติด 
 

ความต้องการ 
๑. สร้างสังคมให้น่าอยู่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดยาเสพย์ติด อบายมุข  
   มอมเมาโดยเน้นวิธีชุมชนบ าบัด 
๒. ประสานความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐกับองค์กรชุมชนในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน 
   ของประชาชน 
๓. จัดให้มีระบบการจราจรที่ดี และมีสะพานลอย เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ รวมทั้งไฟฟูา 
     สาธารณะในเขตชุมชน  

         ๔. ส่งเสริมให้คนมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
          ๕. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
 

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ปัญหา 

๑. ปัญหาการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย 
๒. ปัญหาการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมแก่ 

                  ประชาชนไม่ทั่วถึง 
ความต้องการ 
          ๑..สร้างมาตรฐานชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดูแล 

                  สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
๒. รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ทุกกลุ่ม รักและใช้ 

           ทรัพยากรอย่างรู้ค่า 
                     ๓. จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย และระบบก าจัดขยะมูลฝอยในเขตชุมชนใหญ่ให้มีคุณภาพ 
         และสอดคล้องกับพ้ืนฐาน 
           ๔. จัดท าผังเมืองและแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ชัดเจน 
           ๕. จัดท าโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งในเขตภูเขา ที่ราบ 

     และชายฝั่ง 
           ๖. จัดให้มีโครงการฟ้ืนฟูทะเลไทย และทรัพยากรสัตว์น้ า 
           ๗. ให้มีการออกข้อบังคับต าบลและบังคับให้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างเคร่งครัด 

๘. มีมาตรการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ  
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๕. ภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

ภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖  พระราชบัญญัติก าหนด 
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และตามกฎหมายอ่ืน ๆ 
ก าหนดให้เทศบาลด าเนินการเป็นด้าน ๆ ดังนี้ 
 ๕.๑   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

(๑)  การจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า 
(๒)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
(๓)  การสาธารณูปการ 

๕.๒   ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
(๑)  การจัดการศึกษา 
(๒) การส่งเสริมกีฬา 
(๓)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๔)  การสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
(๕)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(๖)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยใน 
     ชวีิตและทรัพย์สิน 
(๒)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย  โรงมหรสพ   และ 
     สาธารณสถานอื่น ๆ 

๕.๔ ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และท่องเที่ยว  มีภารกิจ  ดังนี้ 
(๑)  การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ 

      (๒)  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๓) การพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน 

๕.๕  ด้านการบริหารการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้   
(๑)  การจัดการ  บ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและ 

                           สิ่งแวดล้อม 
(๒)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

      (๓)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 
๕.๖  ด้านการบริหารการจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน 
       ท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

   (๑)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๒)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

๕.๗  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(๑)  การจัดการศึกษา 
(๒)  บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๓)   การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๔)  การศึกษา  การท านุบ ารุงศาสนา  และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
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ภารกิจทั้ง  ๗  ด้านดังกล่าวนั้น  กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาลในการด าเนินการทั้งยัง 
บังคับว่าต้องท าและให้เลือกท า  ทั้งนี้เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  จากปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน  ก็น ามาก าหนดเป็นนโยบาย  โดยคณะผู้บริหาร  แล้วจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  แผน ๓  ปี  และแผน
ประจ าปี  แล้วจัดตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการ  โดยที่แผนพัฒนาดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับแผนพัฒนาอ าเภอ
แผนพัฒนาจังหวัดเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยแยกประเด็นการพัฒนาออกเป็น 
 

๖. ภารกิจหลัก  และภารกิจรองที่เทศบาลด าเนินการ 
 ตามภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดให้เทศบาลด าเนินการนั้น  เป็นหน้าที่ต้องท าและอาจท าในการแก้ไขปัญหา
ให้ประชาชน  ตลอดจนพัฒนาท้องถิ่น  โดยภาพรวมให้เจริญในทุก ๆ ด้าน  ภารกิจเหล่านั้น  ก าหนดไว้เป็นภารกิจ
หลัก  และภารกิจรองที่จะต้องด าเนินการ  ดังนี้   

ภารกิจหลัก 
  ๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  และทางน้ า 

        ๒. การพัฒนาสาธารณูปโภค 
        ๓. การจัดการศึกษา 
        ๔. การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต 

      และทรัพย์สิน 
       ๕. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

        ๖. การบ ารุงไฟฟูาสาธารณะ 
       ๗. การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ 

        ๘. การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  และผู้ด้อยโอกา 
        ๙. การจัดการขยะมูลฝอยและรักษาสภาพแวดล้อม 
       ๑๐.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

ภารกิจรอง 
  ๑. ส่งเสริมการกีฬา 

        ๒. การพาณิชย์  และส่งเสริมการลงทุน 
        ๓. ส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว 
        ๔. บ ารุงภาษาศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีของท้องถิ่น 
        ๕. การดูแล  บ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ 
            ๖. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยการส่งเสริมประชาธิปไตย  ความ 
                 เสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

จะเห็นได้ว่าแนวโน้มความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลยังมีความต้องการปัจจัย 
อีกหลายอย่าง ซึ่งทางเทศบาลก็ทราบและตระหนักดี  โดยจะเร่งรีบด าเนินการพัฒนาจากประเด็นปัญหาความ
เดือดร้อนตามล าดับก่อนหลังเป็นหลัก  แล้วจึงด าเนินการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ต่อไปตามล าดับ 
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๗. สรุปปัญหาและแนวทางบริหารงานบุคคล 
 สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ ดังนี้ 
 พนักงานจ้าง 
 เป็นรูปแบบการจ้างที่น าระบบการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวมาผสมกัน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของ
เทศบาลในระบบลูกจ้างประจ า อีกทั้งในการจูงใจในการท างาน โดยจ่ายค่าตอบแทนตามคุณวุฒิการศึกษาและ
ความสามารถ รวมทั้งทักษะในการท างาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเลื่อนค่าตอบแทน โบนัสประจ าปี เพ่ือ
เลิกจ้างหรือต่อสัญญาจ้าง รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ที่ดีกว่าลูกจ้างชั่วคราวเดิม จึงเกิดรูปแบบพนักงานจ้างขึ้น 
8. โครงสร้างการก าหนดต าแหน่ง 
 จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลหัวไทรดังกล่าว  เทศบาลมีภารกิจ  อ านาจ หน้าที่  ที่จะต้องด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยมีการก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการดังนี้ 
 
๘.๑  โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลหัวไทร 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑. ส านักปลัดเทศบาล ๑. ส านักปลัดเทศบาล  
  ๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ   ๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ  
     ๑.๑.๑ งานการเจ้าหน้าที่      ๑.๑.๑ งานการเจ้าหน้าที่  
     ๑.๑.๒ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน      ๑.๑.๒ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
     ๑.๑.๓  งานนิติการ      ๑.๑.๓  งานนิติการ  
     ๑.๑.๔  งานธุรการ      ๑.๑.๔  งานธุรการ  
 ๑.๒  ฝ่ายปกครอง  ๑.๒  ฝ่ายปกครอง  
     ๑.๒.๑  งานทะเบียนราษฎร      ๑.๒.๑  งานทะเบียนราษฎร  
     ๑.๒.๒  งานบัตรประจ าตัวประชาชน      ๑.๒.๒  งานบัตรประจ าตัวประชาชน  
     ๑.๒.๓  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย      ๑.๒.๓ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๒. กองคลัง ๒. กองคลัง  
  ๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง   ๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง  
     ๒.๑.๑ งานพัสดุและทรัพย์สิน      ๒.๑.๑ งานพัสดุและทรัพย์สิน  
     ๒.๑.๒ งานการเงินและบัญชี      ๒.๑.๒ งานการเงินและบัญชี  
     ๒.๑.๓ งานผลประโยชน ์      ๒.๑.๓ งานผลประโยชน ์  
     ๒.๑.๔ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน      ๒.๑.๔ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
     ๒.๑.๕ งานธุรการ      ๒.๑.๕ งานธุรการ  
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๓. กองช่าง ๓. กองช่าง  
  ๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง   ๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
     ๓.๑.๑ งานวิศวกรรม      ๓.๑.๑ งานวิศวกรรม  
     ๓.๑.๒ งานสถาปัตยกรรม      ๓.๑.๒ งานสถาปัตยกรรม  
  ๓.๒  ฝ่ายการโยธา   ๓.๒  ฝ่ายการโยธา  
     ๓.๒.๑ งานสาธารณูปโภค      ๓.๒.๑ งานสาธารณูปโภค  
     ๓.๒.๒ งานจัดสถานที่และการไฟฟูาสาธารณะ      ๓.๒.๒ งานจัดสถานที่และการไฟฟูา

สาธารณะ 
 

     ๓.๒.๓ งานสวนสาธารณะ      ๓.๒.๓ งานสวนสาธารณะ  
  ๓.๓ งานธุรการ   ๓.๓ งานธุรการ  
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  ๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   ๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
     ๔.๑.๑ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม      ๔.๑.๑ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  
     ๔.๑.๒ งานศูนย์บริการสาธารณสุข      ๔.๑.๒ งานศูนย์บริการสาธารณสุข  
     ๔.๑.๓ งานรักษาความสะอาด      ๔.๑.๓ งานรักษาความสะอาด  
     ๔.๑.๔ งานสัตวแพทย ์      ๔.๑.๔ งานสัตวแพทย ์  
     ๔.๑.๕ งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ      ๔.๑.๕ งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  
     ๔.๑.๖ งานธุรการ      ๔.๑.๖ งานธุรการ  
๕. กองการศึกษา ๕. กองการศึกษา  
  ๕.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา   ๕.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา  
     ๕.๑.๑ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน      ๕.๑.๑ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
     ๕.๑.๒ งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม      ๕.๑.๒ งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  
     ๕.๑.๓ งานพัฒนาชุมชน      ๕.๑.๓ งานพัฒนาชุมชน  
     ๕.๑.๔ งานธุรการ      ๕.๑.๔ งานธุรการ  
๖. กองการประปา ๖. กองการประปา  
  ๖.๑ ฝ่ายผลิต   ๖.๑ ฝ่ายผลิต  
     ๖.๑.๑ งานผลิต      ๖.๑.๑ งานผลิต  
     ๖.๑.๒ งานติดตั้ง      ๖.๑.๒ งานติดตั้ง  
     ๖.๑.๓ งานการเงินและบัญชี      ๖.๑.๓ งานการเงินและบัญชี  
     ๖.๑.๔ งานเร่งรัดรายได ้      ๖.๑.๔ งานเร่งรัดรายได ้  
     ๖.๑.๕ งานธุรการ      ๖.๑.๕ งานธุรการ  
๗. หน่วยงานตรวจสอบภายใน ๗. หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

 
 
 



 
- ๑๑  - 

ตามกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ  ๒๕๕๒- ๒๕๕๕  เทศบาลต าบลหัวไทรได้ 
ก าหนดต าแหน่งพนักงานงานจ้างไว้  ทั้งสิ้น  ๕๔  อัตรา  และมีอัตราต าแหน่งว่างที่มีความจ าเป็นเทศบาลต้องการ
คงไว้  ดังนี้ 
  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  พนักงานงานจ้างท่ัวไป 
   -  คนงานประจ ารถขยะ  จ านวน  ๑  อัตรา 
 กองการศึกษา 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   -  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  ๑  อัตรา 
   -  ผู้ช่วยบรรณารักษ์    จ านวน  ๑  อัตรา 
 กองการประปา 
  พนักงานจ้างท่ัวไป 
   -  พนักงานจดมาตรวัดน้ า  จ านวน  ๑  อตรา 
๘.๒  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

 จากการที่เทศบาลต าบลหัวไทร  มีภารกิจตามอ านาจหน้าที่มากมาย  คณะกรรมการจัดท ากรอบ 
อัตราก าลังพนักงานจ้าง  ๔  ปี  จึงก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างเพ่ิมใหมใ่นส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อรองรับภารกิจ
ดังกล่าวของส่วนราชการนั้น ๆ ดังนี้ 
 ๑.  ส านักปลัดเทศบาล 
  ๑.๑  ฝุายอ านวยการ 
           พนักงานจ้างทั่วไป 
   - พนักงานขับรถยนต์ จ านวน  ๑  อัตรา 
   ความจ าเป็น 

เพ่ือท าหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ และบ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ 
๒.  กองช่าง   
 ๒.๑  ฝ่ายการโยธา 
  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
   พนักงานจ้างจามภารกิจ 
   - ผู้ช่วยช่างไฟฟูา  จ านวน  ๑  อัตรา 

ความจ าเป็น 
เพ่ือปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยช่างในการ  ซ่อมบ ารุง  ติดตั้ง  ปรับ  ตรวจ  แก้ไข 
ประกอบและปฏิบัติงานต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานไฟฟูาและสถานที่ 

2.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 2.1  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
  งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
   พนักงานจ้างท่ัวไป 
   -  พนักงานขับรถยนต์  

ความจ าเป็น 
เพื่อท าหน้าท่ีเป็นพนักงานขับรถยนต์ (รถ  EMS บริการผู้ปุวย) และบ ารุงรักษา ท า

ความสะอาดรถยนต์ 


