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 ค าน า  
 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ของเทศบาลต าบลหัวไทร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เทศบาลน าไป 
ใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคนพัฒนาก าลังคนในเทศบาลให้สามารถด าเนนนการตามภารกนจของ
เทศบาลได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสนทธนภาพและประสนทธนผล 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ท าให้เทศบาลสามารถคาดคะเนได้ว่าในอนาคตในช่วงระยะเวลา 
3  ปีข้างหน้าจะมีการใช้อัตราก าลังข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถน่น  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง ต าแหน่งใด  
จ านวนเท่าใด  จึงจะเหมาะสมกับปรนมาณงานและภารกนจของเทศบาล  อีกทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบรนหารงานบุคคลไม่ให้เกนนกว่าร้อยละ 40  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้อีกด้วย   แผน
อัตราก าลัง  3  ปี จัดท าโดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปีของเทศบาล 
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๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา 
ต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนดต าแหน่งพนักงาน
เทศบาล  ว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด  ให้ค านึงถึงภารกนจหน้าที่ความ
รับผนดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏนบัตน  ความยากและคุณภาพของงาน  ปรนมาณ  ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายของ
เทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงาน  หรือลูกจ้างเทศบาล  เพ่ือใช้
ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวนธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด 

๑.๒  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  ได้มีมตนเห็นชอบประกาศก าหนดต าแหน่ง 
พนักงานเทศบาลและก าหนดให้จัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้
ต าแหน่งพนักงานเทศบาล  โดยให้เสนอให้ ก.ท.จ.พนจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง  วนเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลตามแผนอัตราก าลัง   

๑.๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรนหารงานบุคคลของเทศบาล  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวนธีปฏนบัตนที่ได้ก าหนดไว้
ตามมาตรฐานทั่วไปตามข้อ ๑.๑  และตามประกาศก าหนด  ตามข้อ ๑.๒  ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.)  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะประธานกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.)  ได้ลงนามเมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจนกายน พ.ศ.  ๒๕๔๕   

๑.๔ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลหัวไทรจึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี   
ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66  ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑  เพ่ือให้เทศบาลต าบลหัวไทรมีโครงสร้างการบรนหารและระบบงานที่เหมาะสม ไมซ่้ าซ้อน 
๒.๒ เพ่ือให้เทศบาลต าบลหัวไทรมีการก าหนดต าแหน่ง สายงาน การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างส่วน 

ราชการให้เหมาะสมกับภารกนจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัตนเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖  
พระราชบัญญัตนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถน่น พ .ศ.๒๕๔๒และ
กฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและ 
การใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนนนการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของ 
เทศบาลให้เหมาะสม 
  2.5  เพ่ือให้เทศบาลต าบลหัวไทรสามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบรนหารงานของเทศบาลเกนด
ประโยชน์ต่อประชาชน  เกนดผลสัมฤทธน์ต่อภารกนจตามอ านาจหน้าที่ความรับผนดชอบอย่างมีประสนทธนภาพ มีความ
คุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏนบัตนงาน  มีการลดภารกนจและยุบเลนกภารกนจหรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏนบัตน
ภารกนจสามารถให้บรนการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.6  เพ่ือให้เทศบาลสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบรนหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 



 

 
 

- ๒ - 

๓. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลหัวไทร  ซึ่งมีนายกเทศมนตรีต าบลหัวไทร 

เป็นประธาน  เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ วนเคราะห์ภารกนจ อ านาจหน้าที่ความรับผนดชอบของเทศบาลต าบลหัวไทรตามพระราชบัญญัตน 
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  พระราชบัญญัตนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ท้องถน่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกนจและสังคมแห่งชาตน  
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บรนหาร และสภาพปัญหาของเทศบาลต าบล
หัวไทร  เพ่ือให้การด าเนนนการของเทศบาลต าบลหัวไทรบรรลุผลตามพันธกนจที่ตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง  
ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนนนการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพนจารณาว่า  งานในปัจจุบันที่
ด าเนนนการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกนจ อ านาจหน้าที่ ความรับผนดชอบหรือไม่  อย่างไร  หากลักษณะงานที่
ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกนจ อ านาจหน้าที่ ความรับผนดชอบ จึงต้องพนจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลังให้
ปรับเปลี่ยนไปตามทนศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนนนการแล้ว  อาจท าให้การ
จัดสรรอัตราก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพื่อให้เกนดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตรา
ก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

๓.๒ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกนจ 
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผนดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลหัวไทร  ได้อย่างมีประสนทธนภาพ 
  3.3  การวนเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply  pressure  เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพนจารณา  เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสนทธนภาพ
สูงสุด  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ  จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่ง  ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่  ความ
รับผนดชอบ  ปรนมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ  โดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง 
   3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม  ในการพนจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท  เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานในแต่ละประเภทเป็นไปอย่างประหยัด
และมีประสนทธนภาพสูงสุด 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถน่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถน่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ) โดยหลักการแล้ว  การจัดประเภท
ลักษณะงานผนดจะมีผลกระทบต่อประสนทธนภาพ  และต้นทุนในการท างานขององค์กร  ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถน่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพนจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนด
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสนทธนภาพมากขึ้น  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบรนหารงานบุคคลต้องไม่เกนนร้อยละสี่สนบของงบประมาณรายจ่าย
ตามมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัตนระเบียบบรนหารงานบุคคลส่วนท้องถน่น พ.ศ. 2542 
  3.4  การวนเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏนบัตนงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏนบัตนงานตามกระบวนการจรนง ( Work process ) ในอดีต เพ่ือวนเคราะห์ปรนมาณงานต่อบุคคลจรนง โดยสมมุตนฐาน
ที่ว่างานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยการเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า  
อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถน่นนั้นงานบางลักษณะ  เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนนคด้าน
ช่าง หรืองานบรนการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาค 



 

 
 

-3- 
ราชการส่วนท้องถน่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ( Relative information ) มากกว่าที่จะเป็นข้อมูลที่ใช้
ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจรนงเหมือนในภาคเอกชน  นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ใน 
การปฏนบัตนงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพนจารณาปรนมาณงาน  ลักษณะงานที่ปฏนบัตนว่ามีความสอดคล้องกับภารกนจ
ของหน่วยงานหรือไม่  เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏนบัตนอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพนเศษ  
หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาประกอบการพนจารณาด้วย 
  3.5 การวนเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกนจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย  โดยสมมุตนฐานที่ว่า  หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  อาจมีการต้องพนจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ย
อัตราก าลังใหม่  เพ่ือให้เกนดการท างานที่มีประสนทธนภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกนจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6  การวนเคราะห์ข้อมูลจากความคนดเห็นแบบ  360  องศา  เป็นการสอบถามความคนดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้เสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบรนหารงาน  งบประมาณ  คน  มาพนจารณาอย่างน้อยใน  3  
ประเด็น  ดังนี้ 
   3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก  เช่น  หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกนนไป
จะท าให้เกนดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย  งานธุรการ  สารบรรณและบรนหารงานทั่วไปใน
ส่วนราชการนั้น  ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมี
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก  ดังนั้น อาจมีการต้องพนจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราช  ทั้งนี้ไม่ว่าเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่
จะเกษียณอายุไป  เป็นต้น 
   3.6.3  ความคนดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ อาจ
ท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสนทธนภาพมากข้ึน 
  3.7  การพนจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ  กระบวนการนี้เป็นเป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน  เช่น  การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่ความรับผนดชอบ
คล้ายกัน  โดยสมมุตนฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปรนมาณงานแบบ
เดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 

๓.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถน่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถน่นทุกคน  
โดยต้องให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง 

  การวนเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพน่ม เกลี่ย หรือลดอัตราก าลัง 
เป็นส าคัญ  แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพนจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็นระบบมาก
ขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพนจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม ( Right jobs ) มากกว่าการ
เพน่ม/ลดจ านวนต าแหน่ง  ตัวอย่างเช่น  การวนเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบอัตราต าแหน่งใน
ประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวนชาการในบางลักษณะงาน  ทั้ง ๆ ที่ใช้ 
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ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก  รวมถึงในการพนจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชนงการวนเคราะห์
ในสายอาชีพมากกว่างานในเชนงปฏนบัตนงาน  และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่ง 
ประเภทวนชาการ  ถ้าเกนดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็น 
ต าแหน่งประเภทวนชาการ  โดยไม่ได้เพน่มจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย  โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่ากรอบแนวคนด
การวนเคราะห์อัตราก าลัง ( Effective Man Power Planning Framework ) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการ
สามารถมีข้อมูลเชนงวนเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธนบายเหตุผลเชนงวนชาการส าหรับการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกนจงานของแต่ละส่วนราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวนธีดังกล่าวจะท า
ให้ส่วนราชการสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น   
  -  การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกนดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการ
เกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดกระบวนการจรนง  ( Work process ) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด
ประสนทธนภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวนเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ ( Process Re-engineer ) อันจะ
น าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสนทธนภาพมากข้ึน 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกนจที่จะเพน่ม/ลดลง 
 
๔. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 

เทศบาลต าบลหัวไทร เป็นเทศบาลสามัญ  มีอ านาจหน้าที่ภารกนจมากมายตามกฎหมายก าหนด ทั้ง 
ที่ก าหนดไว้บังคับให้ต้องท าและไม่บังคับ  ซึ่งเทศบาลอาจท าตามพระราชบัญญัตนเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖  และตาม
กฎหมายอ่ืน ๆ อีก  ทั้งนี้มีเปูาหมายก็เพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชน  แต่ถึงอย่างไรก็มีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณอยู่บ้าง  

 จากการรวบรวมข้อมูลประเด็นสภาพของปัญหา ในสาขาการพัฒนาทั้ง  7  ด้าน อันได้แก ่ด้าน 
โครงการพ้ืนฐาน, ด้านเศรษฐกนจ, ด้านสังคม, ด้านการเมืองการบรนหาร, ด้านทรัพยากรธรรมชาตนและสน่งแวดล้อม, 
ด้านการสาธารณสุข, และด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  ปรากฏว่าประเด็นหลักของการพัฒนาในแต่ละด้านจะต้อง
ประกอบด้วยตัวแปรหรือปัจจัยที่เน้นตัวบ่งชี้ที่จะให้เทศบาลเร่งด าเนนนการพัฒนาด้านใดหรือให้ความส าคัญเรื่อง
อะไรก่อนหลัง ซึ่งประเด็นหลักในการพัฒนานั้น ประกอบด้วยดังนี้ 
  ๑. สภาพของปัญหา 
  ๒. ความต้องการของชุมชน 
  ๓. นโยบาย 
  ๔. ศักยภาพ 
 
ปัญหา /ความต้องการของท้องถิ่น 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ในส่วนของสภาพปัญหา ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ท าการรวบของมูลจาก กลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามใน
เขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหัวไทร ซึ่งพอจะด าลับความส าคัญของประเด็นปัญหาได้ ดังนี้ 
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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 าตามธรรมชาตน 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
       ด้วยสภาพปัญหาด้านการพัฒนาเศรษฐกนจในเขตพ้ืนที่เทศบาลยังมีส่วนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในด้านต่าง ๆ 
อีกมาก ดังนี้ 

ปัญหา 
1. ปัญหาการว่างงาน 

 ความต้องการ 
   1. ส่งเสรนมให้มีการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนและการเข้าถึงแหล่งเงนนทุนในการประกอบอาชีพ 

2. ส่งเสรนมให้มีการแปรรูปผลผลนตทางการเกษตร 
3. ส่งเสรนมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกนจ เช่น โค แพะ และท าประมงพ้ืนบ้านแบบยั่งยืน  

  4. ส่งเสรนมให้มีกลุ่มออมทรัพย์หรือเงนนกองทุนชุมชนทุกหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
              ให้กับชุมชน 
  5. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกนจแบบพอเพียงในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
  6. จัดแบ่งพ้ืนที่น้ าจืด น้ าเค็มอย่างมีประสนทธนภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    7. ส่งเสรนมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ด้านสังคม – การศึกษา 
ปัญหา 

1. ปัญหาความปลอดภัยในชีวนตและทรัพย์สนนของประชาชน 
2. ปัญหาด้านการศึกษา เช่น เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนยังไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอ 
3. ปัญหาประชากรแฝงในพ้ืนที ่และยาเสพตนด 
4. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว คนชรา ผู้พนการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

  5. ปัญหาการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถน่น 
ความต้องการ 

        1. การจัดให้มีการเฝูาระวังปูองกันภัยในทุกรูปแบบ 
         2. การจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้การเข้าถึงองค์ความรู้ได้มากยน่งขึ้น 
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              3. มุ่งการพัฒนาส่งเสรนมเด็กเยาวชนปลูกจนตส านึกความรับผนดชอบ และให้ความรู้ความเข้าใจใน 
      การปูองกันตนเอง ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพตนดทุกชนนด  
  4. เสรนมสร้างให้มีการรวมตัวเป็นองค์กรต่าง ๆระบบครอบครัวอบอุ่นมีความสุขและชุมชน 
                    มีความเข้มแข็ง 

  5. ผู้สูงอายุ ผู้พนการได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึง 
  6. มีการเข้มงวดกวดขันให้ลด ละ เลนก การเล่นการพนันและอบายมุข   
  7. สร้างจนตส านึก วนถีชีวนต วัฒนธรรมประเพณี รักษาระเบียบวนนัยและเคารพกฎหมาย 

 
ด้านการเมืองการบริหาร 
 ปัญหา 

1. ปัญหาการให้บรนการและอ านวยความสะดวกในการตนดต่อราชการไม่เพียงพอ  
2. ขาดการส่งเสรนมและให้ความรู้จากทางราชการ 
3. ปัญหาด้านอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการจราจร และปูายบอกแนว เขต ถนน ตรอก 
    และซอย  
4. ปัญหาด้านอาชญากรรมยาเสพตนด 
5. ความโปร่งใสในการบรนหารงาน 

ความต้องการ 
1. ประสานความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐกับองค์กรชุมชนในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน 
    ของประชาชน พร้อมเพน่มช่องทางการเข้าถึงระบบราชการให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
2. จัดให้มีระบบการจราจรที่ดี และมีสะพานลอย เพื่อปูองกันอุบัตนเหตุ รวมทั้งไฟฟูา 
     สาธารณะในเขตชุมชน  
3. สร้างสังคมให้น่าอยู่มีความปลอดภัยในชีวนตและทรัพย์สนน ปลอดยาเสพย์ตนด อบายมุข  
     โดยเน้นวนธีชุมชนบ าบัด 
4. ปรับปรุงประสนทธนภาพในการปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

  5. ส่งเสรนมให้มีผู้น าที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณภาพและมีคุณธรรมจรนยธรรม 
 
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ปัญหา 
1. ปัญหาการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย 
2. ปัญหาการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตน  และสน่งแวดล้อมแก ่
    ประชาชนไม่ทั่วถึง 

ความต้องการ 
          1.สร้างมาตรฐานชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถน่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดูแล 

                  สน่งแวดล้อมอย่างจรนงจัง 
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2. รณรงค์สร้างจนตส านึกด้านทรัพยากรธรรมชาตนและสน่งแวดล้อมแก่ทุกกลุ่ม รักและใช้ 
    ทรัพยากรอย่างรู้ค่า 

                     3. จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย และระบบก าจัดขยะมูลฝอยในเขตชุมชนใหญ่ให้มีคุณภาพ 
         และสอดคล้องกับพ้ืนฐาน 
           4. จัดท าผังเมืองและแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ชัดเจน 
  5. จัดท าโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาสน่งแวดล้อมทางธรรมชาตน ทั้งในเขตภูเขา ที่ราบ 

   และชายฝั่ง 
           6. จัดให้มีโครงการฟื้นฟูทะเลไทย และทรัพยากรสัตว์น้ า 
           7. ให้มีการออกข้อบังคับต าบลและบังคับให้กฎหมายด้านสน่งแวดล้อมเป็นไปอย่างเคร่งครัด 
  8. มีมาตรการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาตน 

 
ด้านสาธารณสุข 

ปัญหา 
1. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคตนดต่อต่างๆ 
2. ปัญหาการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ประชาชนไม่ทั่วถึง 
3. ปัญหาการจัดการสุนัขจรจัด และการควบคุมโรคพนษสุนัขบ้า 
4. ปัญหาด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการก าจัดพาหนะน าโรค  
 

ความต้องการ 
  1. เร่งรัดการให้ความรู้ต่อประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับการปูองกันการแพร่ระบาดของโรค 
  2. พัฒนาอบรมให้ความรู้บุคลากรด้านสาธารณสุขเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในด้านสาธารณสุข 
  3. มุ่งการพัฒนาส่งเสรนมเด็กเยาวชน และสตรีเป็นหลัก 
  4. พัฒนาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนให้ผ่านเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
  5. เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพชีวนตให้ครบถ้วนเพียงพอ และมีมาตรฐาน เช่น  
      โรงพยาบาล สถานีอนามัย 
  6. มีสนามกีฬาที่มีมาตรฐานและสถานที่พักผ่อน 
  7. จัดให้มีการรักษาพยาบาลทั่วถึง 
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 วิสัยทัศน์ พันธกจิ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลหัวไทร 
        วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาท้องถิ่น 

“เสริมสร้างอาชีพ พัฒนาเทศบาล ให้เป็นเมืองน่าอยู่สู่สังคมที่ย่ังยืน 
สืบสานวัฒนธรรม น าบริหาร บริการเป็นเลิศเกิดภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

 

2. พันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น 

- ส่งเสรนมอาชีพ เพน่มรายได้ ลดรายจ่าย 
- ก่อสร้าง บ ารุงรักษา เส้นทางคมนาคม 
- การพัฒนาประสนทธนภาพการเมือง  การบรนหาร 
- พัฒนาบุคลากร 
- การพัฒนาคุณภาพชีวนต และคุณภาพทางสังคม 
- การพัฒนาด้านสน่งแวดล้อม 
- เสรนมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- ส่งเสรนมศนลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถน่นภูมนปัญญาและการกีฬา 

 

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)  

- ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพน่มข้ึน ลดรายจ่าย 
- การคมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
- ประสนทธนภาพในการปฏนบัตนงานของบุคลากร 
- ประชาชนมีคุณภาพชีวนตที่ดีทั้งทางด้านกายใจ 
- อนุรักษ์สน่งแวดล้อมให้เป็นมรดกของอนุชนตลอดไป 
- ชุมชนในเขตเทศบาลมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ 
- เพ่ือส่งเสรนมและอนุรักษ์มรดกทางด้านศนลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถน่น ตลอดถึงภูมนปัญญา 
- ประสนทธนภาพในการบรนหาร บรนการ 
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วิสัยทัศน์การพัฒนา 

 วนสัยทัศน์การพัฒนาท้องถน่น เทศบาลต าบลหัวไทร ได้ยึดหลักในการบรนหารการด าเนนนงานเพื่อให้เป็นไป
ตามเปูาหมายและความต้องการของชุมชนภายในท้องถน่นอย่างแท้จรนง  
 ดังนั้น จึงได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายบรนหารราชการของรัฐ  ภารกนจ 
6 ด้านตามแผนปฏนบัตนการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถน่น มาตรา 32 (1) 
แผนพัฒนาเศรษฐกนจและสังคมแห่งชาตน ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 -2554) และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถน่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 
 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนาท้องถน่น 
(Goals) 

 
 

ตัวชี้วัด (KPIs) 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

 
เปูาหมาย(Targets) 

   ปี 2562 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1.ส ารวจถนน/ยกระดับ 
เส้นทางการจราจร 

1.1 จ านวนถนนใน 7 
ชุมชน ท่ียั ง ไม่ ได้ รั บ
การพัฒนา 

จ านวนถนนท้ังหมดในเขตความ
รับผนดชอบของเทศบาลต าบลหัวไทร 
มีจ านวน 72 แห่ง 

3 สาย 2 สาย 1 สาย 1 สาย 

2 ส ารวจร่างระบายน้ า
ภายในชุมชนท้ัง 7 ชุมชน
ท่ียังมีน้ าท่วมขัง 

2.1 จ า น ว น ร่ อ ง
ร ะ บ า ย น้ า ท่ี ยั ง มี
ปัญหาในช่วงฤดูฝน 

จ านวนท่อระบายน้ าในเขตเทศบาล
มีท้ังหมด 66 แห่ง 

5 แห่ง 4 แห่ง 3 แห่ง 3 แห่ง 

 2.2 จ า น ว น ฝ า ท่ อ
ระบายน้ าท่ีช ารุด 

จ านวนฝาท่ีระบายน้ าท่ีช ารุดจะต้อง
เปลี่ยน/ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้เพื่อความปลอดภัยต่อผู้
สัญจร 

100 50 50 50 

3. ประสนทธนภาพในการ
ปฏนบัตนงานของบุคลากร 

3.1 บุ ค ล า ก ร ใ น
ห น่ ว ย ง า น มี ค ว า ม
รั บ ผน ด ช อ บ ใ น ก า ร
ป ฏน บั ตน ง า นอ ย่ า ง มี
ประสนทธนภาพ บรรลุ
เปูาหมาย 

ปี 2563 บุคลากรในหน่วยงานมี
จ านวนท้ังหมด 72 คน แยกเป็น 
พนง . เทศบาล  จ านวน 22 คน  
พนง .ครู เ ทศบาล  5  คน 
ลูกจ้างประจ า 2 คน พนง.จ้าง 43 
คน 

ปฏนบัตนงาน
อย่างมี
ประสนทธนภาพ
บรรลุเปูาหมาย 
คนดเป็นร้อยละ 
90% ถึง 
100% 

100% 100% 100% 

4.พัฒนาคุณภาพชีวนตของ
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้
มีคุณภาพชีวนตท่ีดีขึ้น 

4.1 จ านวนคุณภาพ
ชีวนตของประชาชนใน 
7 ชุมชน 

ในปี พ.ศ.2563 มีจ านวนผู้สูงอาย
ในเขตเทศบาล ประมาณ 660 คน 
ผู้พนการ จ านวน 112 คน และ
ผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 3 คน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวนตดี 

90% 90% 90% 

5.ชุมชนเข้มแข็งตาม
ปรัชญาเศรษฐกนจพอเพียง 

5.1 จ านวนร้อยละ
ของชุ มชนเข้มแข็ ง
ต า ม แ น ว ป รั ช ญ า
เศรษฐกน จพอ เพี ย ง 
ร้อยละ 60 

ชุมชนในเขตเทศบาลมีท้ังหมด 7 
ชุมชน 1.ชุมชนตลาดสด 2.ชุมชน
บ้านบางไร่ 3.ชุมชนคดน้ าไพร 4. 
ชุมชนแม่บ่อโพธน์ 5.ชุมชนประปา 
6.ชุมชนทะเลหลวง 3 7. ชุมชน
ทะเลหลวง 7 มีจ านวนครัวเรือน 
จ านวน 1799 ครัวเรือน มีจ านวน 
ประชากรแขวง ประมาณ 10% 

10 10 10 10 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ท้องถน่น 
(Goals) 

 
 

ตัวชี้วัด (KPIs) 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) 

 
เปูาหมาย(Targets) 

   ปี 2562 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
  ประชากรรวม     
       
6.ทรัพยากรธรรมชาตน น้ า
สน่งแวดล้อม ได้รับการ
จัดการอย่างมี
ประสนทธนภาพและมีใช้
อย่างยั่งยืน 

5.1 ป ร ะ ช า ช นมี น้ า
อุป โภคบรน โภคอย่ าง
ท่ัวถึงครบทุกครัวเรือน 
และเพียงพอร้อยละ 
100 

   สน่งแวดล้อมจากข้อมูลในปีท่ี
ผ่านมา ได้รับผลกระทบจาก
มลพนษทางอากาศเน่ืองจาก
พื้นท่ีใกล้เคียงมีไฟปุาในช่วง
ฤดูร้อนเป็นประจ าทุกปี เกนด
กลุ่มควันไฟฟุูงกระจายเป็น
ระยะเวลานาน  

ร้อยละ 
100% 

100% 100% 100% 

7. ชุมชนในเขตเทศบาลมี
ความเข้มแข็ง มีศักยภาพ 

6.1 ชุมชนในเขต
เทศบาลมีจ านวน 7 
ชุมชน คือ ชุมชนบ้าน
บางไร่ ชุมชน ตลาดสด 
ชุมชนคดน้ าไพร ชุมชน
ประปา ชุมชนแม่บ่อ
โพธน์ ชุมชนทะเลหลวง 
3 และชุมชนทะเล
หลวง 7 จะต้องมีความ
เข้มแข็ง 100% 

ข้อมูลชุมชน ท้ั ง  7 ชุมชน 
แยกเป็นดังน้ี 
  1.ชุมชนตลาดสด มี 1,168 
คน 
   2. ชุ ม ชนบ้ า นบา ง ไ ร่  มี 
1,179 คน 
   3. ชุ ม ช น ค ด น้ า ไ พ ร  มี  
233 คน 
   4. ชุมชนประปา มี 596 
คน 
   5. ชุมชนทะเลหลวง 3 มี 
629 คน 
   6. ชุมชนแม่บ่อโพธน์ มี  
196 คน 
   7. ชุมชนทะเลหลวง 7 มี 
322 คน 

คนดเป็น
ร้อยละ 
100% 

90% 90% 90% 

8.ศนลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีมีการสืบสาน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

7.1 เพื่อสืบสาน
ศนลปวัฒนธรรมท้องถน่น
ให้อยู่คู่สังคมไทย
ตลอดไป 

มีการจัดกนจกรรม สืบสานงาน
ประเพณีประเภทต่างๆ ขึ้น
ทุกๆป ี
  โดยมีประชาชน/ผู้สนใจเข้า
ร่วมกนจกรรม คนดเป็นร้อยละ 
80%-90% 

คนดเป็น
ร้อยละ 
80% 

80% 90% 90% 

9.ยึดหลักการบรนหาร 
บรนการแบบโปร่งใส ให้
ความเสมอภาคโดยเท่า
เทียมกันไม่เลือกปฏนบัตน 

8.1 ยึดหลักธรรมาภน
บาลเน้นความโปร่งใส 
ลดข้อร้องเรียน 

จากผลการด าเนนนงาน ของ
เทศบาลต าบลหัวไทร ผ่านการ
ตรวจสอบตามหลักธรรมาภน
บาล ได้คะแนนโดยเฉลี่ย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 79.15 % 

ลดลงร้อย
ละ 80 

ลดลง
ร้อยละ 

80 

ลดลง
ร้อยละ 
90 

ลดลงร้อย
ละ 100 

 
 



 

 
 

-11- 
 
 

                ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เปูาประสงค์ หน่วยงานท่ีรับผนดชอบ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. พัฒนาถนนหนทาง ตามตรอก ซอก ซอย ร่องระบายน้ าให้

ท่ัวถึงทุกชุมชน 
กองช่าง 

 
2. การพัฒนาคนและสังคม 1. พัฒนาคุณภาพชีวนตของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พนการ ผู้ปุวย

เอดส์ ให้มีคุณภาพชีวนตท่ีดีขึ้น รวมท้ังการดูแลด้านสุขภาพ 
กองสวัสดนการสังคม 

2. ประชาชาชนได้รับสวัสดนการพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวนต
ท่ีดี และมีความสุข 

กองสวัสดนการสังคม 

3. ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกนจพอเพียง กองสวัสดนการสังคม 
2. การพัฒนาเศรษฐกนจ 1. สร้างงานสร้างอาชีพ ให้ชุมชนมีงานท า มีรายได้ กองสวัสดนการสังคม 

2. เสรนมสร้างเศรษฐกนจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่งค่ัง ยั่งยืน ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกนจพอเพียง 

กองสวัสดนการสังคม 

3. การพัฒนาสน่งแวดล้อมและ 
    ทรัพยากรธรรมชาตน 

1. ทรัพยากรธรรมชาตน น้ า สน่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมี
ประสนทธนภาพ และใช้อย่างยั่งยืน 

กองสาธารณสุข 

 2. การรักษาสน่งแวดล้อม ความสะอาด ขยะในแม่น้ าล าคลอง 
ตามตรอกซอกซอย อย่างทั่วถึง 

กองสาธารณสุข 

5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข และ
คุณภาพชีวนต 

 1.   ประชาชนได้รับคุณภาพชีวนตท่ีดี กองสาธารณสุข 
2.   ให้ความเอาใจใส่ดูแลทารกแรกเกนด กองสาธารณสุข 

6.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.   ศนลปวัฒนธรรมประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน กองการศึกษา 
2.   ส่งเสรนมการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สนับสนุนกนจกรรมด้าน 
      การกีฬาให้โรงเรียนในเขตเทศบาล 

กองการศึกษา 

7. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

1.   อ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัยประเภทต่างๆ อาทน 
     เช่น ด้านการสัญจร การให้บรนการช่วยเหลือกรณีเกนดอุทกภัย  
      วาตภัย และภัยพนบัตนต่างๆ 

ส านักปลัด 

2.   ฝึกอบรม ทบทวน อปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านงาน 
      บรรเทาสาธารณภัย 

ส านักปลัด 

8. พัฒนาการเมือง การปกครอง การ
บรนหารจัดการ 

1.   เพนม่ประสนทธนภาพในการให้บรนการ ส่งเสรนมสนับสนุนให้ 
      ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกนจกรรมด้านต่างๆ 

ส านักปลัด 

2.   ยึดหลักการบรนหาร บรนการ แบบโปร่งใส ให้ความเสมอภาค 
      โดยเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏนบัตน 

ส านักปลัด 

9. การท่องเท่ียว 1.  เพน่มรายได้จากการท่องเท่ียว กองคลัง 
2.  แหล่งท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน กองช่าง 
3.  เพน่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว ส านักปลัด 

10.ด้านการเงนนและการคลัง 1.  เพน่มประสนทธนภาพทางด้านแผนท่ีภาษี กองคลัง 
2.  อ านวยความสะดวกให้การให้บรนการช าระภาษี กองคลัง 
3.  จัดเก็บรายได้จากตลาดสดเทศบาล/ตลาดรนมคลอง เพื่อพัฒนา 
     ให้ได้รับความพึงพอใจด้านความสะดวก ด้านการให้บรนการฯ      

กองคลัง 

11.ยุทธศาสตร์ด้านกีฬา 1.  พัฒนาส่งเสรนมสนับสนุนให้มีการจัดกนจกรรมการแข่งขันกีฬา กองการศึกษา 
 2.  ส่งเสรนมสนับสนุนนักกีฬาท่ีมีความสามารถเล่นกีฬา มีจนตใจ 

     ชอบด้านการกีฬา เพื่อส่งไปแข่งขันในระดับต่างๆ 
กองการศึกษา 

 3. สนับสนุนงบประมาณด้านการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ กองการศึกษา 
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๕. ภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

ภารกนจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัตนเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  พระราชบัญญัตนก าหนด 
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถน่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และตามกฎหมายอ่ืน ๆ 
ก าหนดให้เทศบาลด าเนนนการเป็นด้าน ๆ ดังนี้ 
 ๕.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกนจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

 (๑)  การจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า 
 (๒)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
 (๓)  การสาธารณูปการ 
 (4)  การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือประปา 
 (5)  การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวนธีอ่ืน 

๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกนจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
(๑)  การจัดการศึกษา 
(๒)  การส่งเสรนมกีฬา 
(๓)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๔)  การสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวนตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
(๕)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(๖)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

  (7)  การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดนน และที่สาธารณะ 
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกนจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสรนมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ  
     ปลอดภัยในชีวนตและทรัพย์สนน 
(๒) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย  โรงมหรสพ   และ 
สาธารณสถานอื่น ๆ 

๕.๔  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและท่องเที่ยว  มีภารกนจ  ดังนี้ 
(๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถน่นและประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 

      (๒)  ส่งเสรนมการท่องเที่ยว 
(๓) การพาณนชย์และส่งเสรนมการลงทุน 

๕.๕ ด้านการบริหารการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกนจที่เก่ียวข้อง  
ดังนี้   

(๑)  การดูแลบ ารุงรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาตนและสน่งแวดล้อม พร้อมปูองกันการก่อ 
                           ให้เกนดมลพนษต่างๆ 

(๒)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
      (๓)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สน่งปฏนกูล  และน้ าเสีย 

  ๕.6 ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกนจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
   (๑) การจัดการศึกษา 
   (๒) บ ารุงรักษาศนลปะ  จารีตประเพณี ภูมนปัญญาท้องถน่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถน่น 
   (๓) การส่งเสรนมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถน่น 
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   (๔) การศึกษา  การท านุบ ารุงศาสนา  และการส่งเสรนมวัฒนธรรม 

๕.7 ดา้นการบริหารการจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  มีภารกนจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

   (๑)  การส่งเสรนมประชาธนปไตย  ความเสมอภาค  และสนทธนเสรีภาพของประชาชน 
(๒)  ส่งเสรนมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถน่น 

ภารกนจทั้ง  ๗  ด้านดังกล่าวนั้น  กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาลในการด าเนนนการทั้งยัง 
บังคับว่าต้องท าและให้เลือกท า  ทั้งนี้เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  จากปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน  ก็น ามาก าหนดเป็นนโยบาย  โดยคณะผู้บรนหาร  แล้วจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  แผน ๓  ปี  และ
แผนประจ าปี  แล้วจัดตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนนนการ  โดยที่แผนพัฒนาดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับแผนพัฒนาอ าเภอ
แผนพฒันาจังหวัดเศรษฐกนจและสังคมแห่งชาตน   

  

 

 

 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
  โครงสร้างพื้นฐาน ด้านถนน ตามตรอก ซอก ท่อระบายน้ า ประปา ไฟฟูาสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล 

ค่อนข้างจะด าเนนนการได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลครบถ้วนแล้ว เนื่องจากเทศบาลมีพ้ืนที่ 1.8 
ตารางกนโลเมตร ซึ่งเป็นพ้ืนที่น้อยมากถ้าเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถน่นอ่ืน นอกจากนี้ก็ยังมีการตนดตั้ง
เครื่องสูบน้ าจากคลองแพรกเมือง-ชะอวด อันเนื่องมาจากโครงการพระราชด ารน สามารถแก้ไขปัญหาการใช้
น้ าประปาไปได้ระดับหนึ่ง ส่วนมาตรการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังก็สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการขุดวางท่อระบายน้ า
ท าให้ระบบน้ าไหลระบายได้ทันท่วงที และคลองราชด ารนแพรกเมือง-ชะอวด สามารถระบายน้ าได้อย่างทันท่วงที จึง
ท าให้ไม่เกนดปัญหาน้ าท่วมขังเหมือนเมื่อก่อน 

จุดอ่อน(Weaknesses) 
  ไฟฟูาสาธารณะ กลางถนนทางหลวงหมายเลข 408 ซึ่งเป็นถนนสายหลัก อยู่ในความรับผนดชอบดูและของ

กรมทางหลวงมักเกนดปัญหาไฟฟูาดับบ่อยครั้ง กว่าจะด าเนนนการซ่อมแซมให้ใช้การได้ตามปกตนใช้เวลานานมาก จน
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา และท าให้เกนดอุบัตนเหตุบ่อยครั้ง 

 นอกจากนั้น ก็ยังเหลือถนนตามตรอก ซอก ซอย ในชุมชนต่างๆ ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงก่อสร้างเป็นถนน คสล. แต่ก็เป็น
ส่วนน้อย 

โอกาส(Opportunities) 
  เนื่องจากเทศบาลต าบลหัวไทร อยู่ในโซนลุ่มน้ าปากพนัง ซึ่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารน สามารถ

ที่จะได้รับผลในการแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง หากมีการตนดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการขอรับ
การสนับสนุนด้านงบประมาณ 

อุปสรรค (Threats) 
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  จากการประสานกับกรมทางหลวงทราบว่าระบบไฟฟูาสาธารณะเกาะกลางถนนสาเหตุที่ดับบ่อยครั้ง

เนื่องมาจากสภาพภูมนประเทศอยู่ตนดกับทะเลจึงท าให้หลอดไฟเสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งาน ประกอบกับการน า
หลอดไฟฟูามาใช้ไม่ได้คุณภาพที่ดีพอจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ไฟฟูาดับบ่อยครั้ง  และสน่งที่ส าคัญคือเทศบาลขาด
งบประมาณท่ีเพียงต่อการแก้ไขปัญหาสนองตอบต่อชุมชน 

2. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strengths) 
  หน่วยงานเทศบาลได้รับความเอ้ืออาทรจากชาวบ้านที่มีพ้ืนที่อยู่ใกล้เทศบาลโดยเสียสละให้ใช้เป็นสถานที่

ทน้งขยะ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดนนทาง นอกจากนั้นประชาชนเรน่มมีจนตส านึกในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาตนและสน่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือในการช่วยกันรักษาความสะอาด จนท าให้ตลาดสดเทศบาล
ได้รับรางวัลตลาดดีมีมาตรฐานห้าดาว อันเนื่องจากชมรมแม่ค้าตลาดสดเทศบาลได้ช่วยกันรณรงค์ เพ่ือขอความ
ร่วมมือ จนท าให้หน่วยงานอ่ืนๆ แวะมาเยี่ยมชมดูงาน ตลาดสดเทศบาลบ่อยครั้ง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
  จากอดีตสู่ปัจจุบันเมื่อเปรียบกันแล้วสภาพทางเศรษฐกนจแตกต่างกันมาก สมัยก่อนเมื่อประมาณ 20 ปีที่

ผ่านมาการท าธุรกนจนากุ้งเฟ่ืองฟู อัตราการไหลเวียนของเงนนตรามีสภาพคล่องตัว ซึ่งมีความแตกต่างกับยุคปัจจุบัน
โดยสน้นเชนง จนไม่สามารถท าให้เศรษฐกนจขยายตัวได้เหมือนเดนม พ่อค้า พาณนชย์ บางกนจการต้องปิดกนจการลง อัน
เนื่องจากการล้มสลายของการประกอบท านากุ้ง จะหันกลับแปรสภาพไปประกอบอาชีพด้านอื่นก็ไม่สามารถท าได้ 
โอกาส (Opportunities) 

  เทศบาลต าบลหัวไทร เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่บนเส้นทางผ่านไปสู่ดนนแดนภาคใต้ตอนล่าง จึงมีผู้คนสัญจรไป
มาเป็นจ านวนมาก นับว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ขยายผลต่อผู้ที่สัญจรไปมา ท าให้หน่วยงานเป็นที่รู้อย่างกว้างขวาง 
อุปสรรค (Threats) 

  ปัจจัยด้านเงนนทุนเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถหันไปประกอบธุรกนจอย่างอ่ืนได้ เนื่องจาก ผู้ที่ท านากุ้ง
ประสบปัญหาทางด้านหนี้สน้นล้นพ้นตัว ไม่สามารถท่ีจะหาแหล่งเงนนทุนมาช าระหนี้เงนนกู้ได้ 
 
3. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง (Strengths) 

  เทศบาลต าบลหัวไทรมี อสม.คอยดูแล ให้ความช่วยเหลือชุมชนทั้ง 7 ชุมชน เพ่ือให้ความรู้ ดูแลนรักษาโรค
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่ง อสม.ในเขตเทศบาลต าบลหัวไทร อยู่ในความรับผนดชอบ ดูแลของโรงพยาบาลหัวไทร มีการประชุม
ประจ าเดือนทุกเดือน มีการฝึกอบรมให้ความรู้เตนมเต็มในด้านต่างๆ ที่ อสม.ควรรับรู้ เพ่ือน าความรู้ ประสบการณ ์
ไปขยายผลต่อ และนอกจากนั้นทางเทศบาลก็ไม่ได้นน่งนอนใจยังมีนักพัฒนาชุมชนเข้าไปดูแล ให้ก าลังใจ ต่อผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส อยู่สม่ าเสมอ 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

  การให้ความส าคัญด้านสาธารณสุขของ อสม. ถูกมองว่าเป็นความรับผนดชอบต่อครัวเรือน/ท างานร่วมกับ
ทางโรงพยาบาลค่อนข้างไม่คุ้มค่ากับค่าตอบแทนเดือนละ 600 บาท มีบางคนถึงกับลาออกจากการเป็น อสม. เป็น
จ านวนหนึ่ง และขาดจนตส านึกในการเสียสละเวลา อันเนื่องปัญหาด้านค่าครองชีพต่อการด ารงชีวนต มักไปทุ่มเท
ให้กับการท างานประเภทอ่ืนเป็นส าคัญกว่าความรับผนดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของ อสม.ที่ตนด ารงอยู่ แต่เนื่องจาก
ภาวะผลกระทบจากโรคตนดต่อโรคโควนด 19 ที่ผ่านมา ท าให้รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏนบัตนงาน
ด้านสาธารณสุข จึงได้เพน่มค่าตอบแทนให้กับ อสม.เป็นเดือนละ 1,000 บาท 
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โอกาส (Opportunities)  
 การดูแลด้านคุณภาพชีวนตของชุมชนและด้านสาธารณสุข ก็ยังมีคนอีกจ านวนมากท่ีอยากจะอาสาเข้ามา 

 ท างานในการช่วยเหลือสังคมต่อผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 

อุปสรรค (Threats) 

  บางครั้งการดูแลให้ความช่วยเหลือ/สั่งการของกองการสาธารณสุขต่อ อสม.มักไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ
เท่าท่ีควร และด้านผู้สูงอายุถูกมองว่าขาดโอกาส ขาดการดูแลเอาใจใส่ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง (Strengths) 

  ประชาชนให้ความส าคัญ ให้ความสนใจในเรื่องของงานประเพณีต่างๆ อาทนเช่น งานประเพณีสงกรานต์ 
งานประเพณีชักพระ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง และงานวันขึ้นปีใหม่ ตลอดถึงกนจกรรมงานประเพณีต่างๆที่
ทางเทศบาลจัดให้มีขึ้น ผู้สนใจเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจ านวนมาก  
จุดอ่อน (Weaknesses) 

  บางครั้งจะต้องมีการจัดท าเอกสารแบบสอบถามเพ่ือถามความคนดเห็นเรื่องการจัดงานประเพณีต่างๆในการ
ตนดต่อรับศนลปินพ้ืนบ้านมาท าการแสดง มนเช่นนั้นแล้วศนลปินแขนงต่างๆ จะไม่ได้รับความนนยม จึงท าให้เกนดปัญหาถูก
ต าหนนมีเสียงวนพากวนจารณ์บ่อยครั้งนอกจากนั้นงานประเพณีบางอย่างต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในขณะที่
หน่วยงานมีงบจ ากัด 
โอกาส (Opportunities) 

  การจัดงานประเพณีชักพระประจ าปี ได้รับความนนยมเป็นอย่างสูง จึงเป็นที่สนใจของพ่อค้า แม่ค้า และ
หน่วยงานภายนอก ในการตนดต่อขอประมูลงานเพ่ือจัดเอง โดยให้งบประมาณกับทางเทศบาล และบางก็ได้รับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์การบรนหารส่วนจังหวัด ตลอดถึงงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเข้ามา
สนับสนุนส่วนหนึ่ง 
อุปสรรค (Threats) 

มีงานบางประเพณีท่ีเมื่อจัดแล้ว มักประสบกับปัญหาฝนตก ท าให้ประชาชนสัญจรไปมา เพ่ือมาเที่ยวงานก็
ไม่สะดวก ท าพ่อค้า แม่ค้า จ าหน่ายสนนค้าประสบปัญหาขาดทุน และบางครั้งศนลปินแขนงต่างๆที่มีชื่อเสียงโด่งดัง 
เป็นที่นนยมของผู้บรนโภค ตนดขันหมากที่อ่ืน มีแต่ศนลปินที่ไม่ค่อยเป็นที่นนยมของประชาชน  บางคนก็ผนดหวังในการเข้า
มาเที่ยวชมงาน จึงท าให้มีเสียงวนพากษ์วนจารณ์ไปคนละรูปแบบ และบางครั้งขาดงบประมาณที่จะจัดงานให้ใหญ่โต
เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา  
5.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
จุดแข็ง (Strengths) 

  มีเครื่องไม้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัยอย่างเพียงพอ ซึ่งมีพ้ืนที่อยู่ในแหล่งใจกลางของ
ชุมชน มีท าเลที่ตั้งเหมาะสม มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก อาทนเช่น ต ารวจ มลูนนธนไต่เต็กตึ้ง ประชาร่วมใจ 
สมาชนก อปพร. ผู้ปฏนบัตนการฉุกเฉนนเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
 ด้านบุคคลขาดความจรนงใจในการปฏนบัตนงาน ขาดจนตส านึกในการปฏนบัตนหน้าที่ นโยบายในการแก้ไขปัญหา 
เจ้าหน้าที่ไม่ใช้กฎระเบียบในการน ามาปฏนบัตนใช้อย่างเคร่งครัด หย่อนระเบียบวนนัยและขาดจนตส านึกต่องานที่
รับผนดชอบ 
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โอกาส (Opportunities) 

  เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฝึกอบรมจากวนทยาลัยปูองกันบรรเทาสาธารณภัยทุกนาย ได้รับการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน ผู้บรนหารจัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพออุปสรรค 
อุปสรรค (Threats) 

เจ้าหน้าที่ประจ าไม่มีอ านาจในการให้คุณให้โทษจากการประเมนนความดีความชอบ ท าให้ผู้ที่ปฏนบัตนที่ดีขาด
ขวัญก าลังใจในการปฏนบัตนงาน 

6.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จุดแข็ง (Strengths) 
   สามารถปฏนบัตนราชการได้ตามภารกนที่ระเบียบ/กฎหมายเปิดช่องทางให้  ประชาชนมีความตื่นตัวและมี

ความรับผนดชอบต่อบทบาทหน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่วม  ผู้บรนหารท้องถน่นและพนักงานในองค์กรมีความรับผนดชอบ
ต่อบทบาทหน้าที่ในการปฏนบัตนงาน  รวมทั้งการมีกฎหมายรองรับการปฏนบัตนหน้าที่ 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

  ประชาชนในบางชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอ านาจหน้าที่ของการบรนหารจัดการภารกนจ
ของท้องถน่นที่ดีพอ  รวมถึงขาดความร่วมมือของคนในท้องถน่นที่ซึ่งไม่ให้ความส าคัญต่อการบรนหารจัดการในภารกนจ
ของส่วนราชการเท่าที่ควรและประชาชนยังขาดจนตส านึกในการเข้ามามีส่วนร่ม 
โอกาส (Opportunities) 

  กฎหมายให้โอกาสซึ่งใช้เป็นช่องทางในการบรนหารจัดการและสนับสนุนการปฏนบัตนภารกนจของ อปท.ได้อย่าง
เต็มความสามารถ  มีงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  สามารถขับเคลื่อนในการด าเนนนการตามภารกนจได้  
อุปสรรค (Threats) 

  การด าเนนนการในการตนดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ/เอกชนยังขาดความ
ร่วมมือที่ดีพอ  รวมถึงการตีความระเบียบกฎหมายที่ไม่ตรงกัน 

  
7. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
จุดแข็ง (Strengths) 

  เทศบาลมีสถานที่ท่ีน่าท่องเที่ยวแถบชายทะเลบ้านหน้าศาล สามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีศาลาชมวนว
ทนวทัศน์ที่ได้จัดสร้างไว้เพ่ือให้ประชาชนและผู้ที่เดนนทางมาท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ และตลาดรนมคลองหัวไทร
ซึ่งเป็นตลาดรนมคลองที่เปิดให้มีการ น าอาหาร หรือสนนค้าพ้ืนเมือง ต่างๆมาวางขาย อีกทั้งยังมีการรณรงค์ให้มีการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นอยู่ตามแบบวนถีชุมชนท้องถน่น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่งและ
ถือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนได้อีกด้วย 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

  หน่วยงานยังขาดงบประมาณในการพัฒนาในด้านนี้อีกมากเนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่จ ากัด และ
จ าเป็นต้องใช้ในส่วนของปัจจัยพ้ืนฐานก่อน ท าให้ไม่สามารถพัฒนาได้มากนัก 
โอกาส (Opportunities) 

  สถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลบ้านหน้าศาล จากการที่ทางหน่วยงานกรมโยธาธนการ ได้สร้างเขื่อนปูองกันคลื่น
กัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งท าให้พ้ืนที่บรนเวณชายหาดมีเพน่มขึ้น จึงสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่ในละแวก
ชายฝั่งได้เป็นอย่างดี  ตลอดถึง ผลกระทบด้านอ่ืนๆ ลดน้อยลงไป 
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อุปสรรค (Threats) 

  ช่วงฤดูหน้ามรสุม คลื่นทะเลสูง ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวนต
และทรัพย์สนน ทางหน่วยงานเทศบาลจะต้องด าเนนนการให้ความช่วยเหลือที่อยู่ในขอบเขตจ ากัด  

 
๖. ภารกิจหลัก  และภารกิจรองที่เทศบาลด าเนินการ 
 ตามภารกนจตามที่กฎหมายก าหนดให้เทศบาลด าเนนนการนั้น  เป็นหน้าที่ต้องท าและอาจท าในการแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชน  ตลอดจนพัฒนาท้องถน่น  โดยภาพรวมให้เจรนญในทุก ๆ ด้าน  ภารกนจเหล่านั้น  ก าหนดไว้เป็น
ภารกนจหลัก  และภารกนจรองที่จะต้องด าเนนนการ  ดังนี้   

ภารกนจหลัก 
  ๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  และทางน้ า 

        ๒. การพัฒนาสาธารณูปโภค 
        ๓. การจัดการศึกษา 

  ๔. การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสรนมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยใน 
           ชวีนตและทรัพย์สนน 

       ๕. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        ๖. การบ ารุงไฟฟูาสาธารณะ 

       ๗. การส่งเสรนม  การฝึก  และประกอบอาชีพ 
        ๘. การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวนต  เด็ก  สตรี  และผู้ด้อยโอกาส 
        ๙. การจัดการขยะมูลฝอยและรักษาสภาพแวดล้อม 
       ๑๐.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
       11. ส่งเสรนมการกีฬา  

ภารกนจรอง 
     (๑) การพาณนชย์  และส่งเสรนมการลงทุน 
        (๒) ส่งเสรนมกนจการท่องเที่ยว 
        (๓) บ ารุงภาษาศนลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีของท้องถน่น 
        (๔) การดูแล  บ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ 
        (๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการส่ งเสรนมประชาธนปไตย  ความ

เสมอภาค  และสนทธนเสรีภาพของประชาชนส่งเสรนมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถน่น 

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
เทศบาลต าบลหัวไทร  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  7  ส่วน ได้แก่  ส านักปลัดเทศบาล 

กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสน่งแวดล้อม  กองการประปา  กองการศึกษา  และกองสวัสดนการสังคม  
โดยก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลังทั้งสน้น  88  อัตรา  แต่เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายด้านเงนนเดือนฯ ค่าจ้างที่เพน่มขึ้นจึง
จ าเป็นจะต้องยุบเลนกต าแหน่งว่างทั้งนี้เพ่ือควบคุมภาระค่าใช้จ่ายประกอบกับก าลังคนที่มีอยู่ยังสามารถที่จะ
มอบหมายให้ปฏนบัตนงานนั้นๆ ได้  และในบางส่วนราชการมีภารกนจและปรนมาณงานที่เพน่มมากขึ้นจ านวนมาก และ
จ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏนบัตนภารกนจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสนทธนภาพและประสนทธนผล   
ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่เพ่ือรองรับปรนมาณงานที่เพน่มมากข้ึน  ต่อไป 
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๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลหัวไทรดังกล่าว  เทศบาลต าบลหัวไทรมีภารกนจ  อ านาจหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนนนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตนเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และ
พระราชบัญญัตนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถน่น พ .ศ. ๒๕๔๒  โดยมี
การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ         
    ๘.๑   โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลหัวไทร 

1. ส านักปลัดเทศบาล  ให้มีหน้าที่ความรับผนดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มนได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏนบัตนราชการ
ของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏนบัตนราชการของเทศบาล มีการแบ่งส่วน
ราชการภายใน  ดังนี้ 

   1.1 ฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผนดชอบการปฏนบัตนงานใน 
        - งานการเจ้าหน้าที่  
        - งานวนเคราะห์นโยบายและแผน  
    1.2. ฝ่ายปกครอง   มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผนดชอบการปฏนบัตนงานใน 
        - งานทะเบียนราษฎร  
        - งานบัตรประจ าตัวประชาชน 
        - งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                1.3  งานธุรการ 
     2.  กองคลัง   มีหน้าที่ รับผนดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงนน การเก็บรักษาเงนน และเอกสาร 

ทางการเงนน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงนนเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงนนบ าเหน็จ บ านาญ เงนนอ่ืน ๆ 
งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงนน การจัดสรรเงนนต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุม
เงนนรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบนกจ่าย  งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการ
พัสดุของเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 

     2.1. ฝ่ายบริหารงานคลัง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผนดชอบการปฏนบัตนงานใน 
 - งานพัสดุและทรัพย์สนน   
 - งานการเงนนและบัญชี   
 - งานผลประโยชน์    
 - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนน   

     2.2. งานธุรการ 

3. กองช่าง  มีหน้าที่ รับผนดชอบเกี่ยวกับ การส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวนศวกรรม การจัด 
เก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏนบัตนงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้ างและซ่อมบ ารุง งาน
แผนงานด้านวนศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัตนตนดตามควบคุมการปฏนบัตนงานเครื่องจักรกล การควบคุม 
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนควบคุมการเก็บรักษา การเบนกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 
อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลนงและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
  3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผนดชอบการปฏนบัตนงานในหน้าที่ของ  
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         - งานวนศวกรรม  
         - งานสถาปัตยกรรม 

 3.2 ฝ่ายการโยธา  มีหน้าที่ ควบคุมดูแลและรับผนดชอบการปฏนบัตนงานในหน้าที่ของงาน 
              - งานสาธารณูปโภค  
               - งานสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ 

      -  งานสวนสาธารณะ 
                3.3 งานธุรการ  มีหน้าที่ เกี่ยวกับงานธุรการของกอง 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่เก่ียวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสรนมสุขภาพและอนามัยการ 
ปูองกันและควบคุมโรคตนดต่อ งานสุขาภนบาลสน่งแวดล้อมและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บรนการด้านสาธารณสุข งาน
สัตวแพทย์ ในกรณียังไม่ได้จัดตั้งกองการแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น เกี่ยวกับศูนย์บรนการ
สาธารณสุข มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 

          4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ ควบคุมดูแลและรับผนดชอบการปฏนบัตนงานในหน้าที่ของ 
-  งานสุขาภนบาลอนามัยและสน่งแวดล้อม 

  -   งานศูนย์บริการสาธารณสขุ   
                -  งานรักษาความสะอาด 

-  งานสัตวแพทย์ 
-  งานปูองกันและควบคุมโรคตนดต่อ 

                4.2  งานธุรการ 
    5. กองการศึกษา  มีหน้าทรีับผนดชอบเกี่ยวกับการบรนหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาระบบ 

การศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบรนหารวนชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานนเทศ งานกนจกรรม
นักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสรนมอาชีพ งานห้องสมุด พนพนธภัณฑ์
และเครือข่ายทางการศึกษา งานการศาสนา ส่งเสรนมประเพณี ศนลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งาน
กนจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่ง
ส่วนราชการดังนี ้

  5.1.  ฝ่ายบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ควบคมุดูแลรับผนดชอบการปฏนบัตนงานใน 
       -  งานกนจกรรมเด็กและเยาวชน  

-  งานส่งเสรนมประเพณี  ศนลปวัฒนธรรม  
      5.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      5.3.  งานธุรการ 

6. กองการประปา  มีหน้าที่ ความรับผนดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลนตและจ าหน่ายน้ าประปา การตนดต้ัง 
ประปา การควบคุมการด าเนนนการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้ รายจ่าย การบัญชี พัสดุ การวางแผนปรับปรุงใน
ข้อบกพร่องต่าง ๆ  ของการประปารวมทั้งการปฏนบัตนหน้าที่อื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  มีการแบ่งส่วนราชการดังนี้ 
   6.1. ฝ่ายผลิต   มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผนดชอบใน 

    - งานผลนต   
    - งานตนดตั้ง  
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    - งานการเงนนและบัญชี   
    - งานเร่งรัดรายได้   
6.2  งานธุรการ 

7.  กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับภารกนจด้านสวัสดนการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การจัด
สวัสดนการเด็กและเยาวชน การพัฒนาอาชีพ งานกนจการสตรี และคนพนการ งานพัฒนาชุมชน งานชุมชนเมือง งาน
ส่งเสรนมและสวัสดนการสังคม เพ่ือให้การบรนการประชาชนและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

     7.๑. ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เก่ียวกบัการควบคุมดูแลและรับผนดชอบการปฏนบัตนงานใน 
หน้าที่ของ 

- งานพัฒนาชุมชน  
  7.2 งานธุรการ 
โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลหัวไทร 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปจัจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๑. ส านักปลัดเทศบาล ๑. ส านักปลัดเทศบาล  

  ๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ   ๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ  

     ๑.๑.๑ งานการเจ้าหน้าท่ี      ๑.๑.๑ งานการเจ้าหน้าท่ี  

     ๑.๑.๒ งานวนเคราะห์นโยบายและแผน      ๑.๑.๒ งานวนเคราะห์นโยบายและแผน  

 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 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั      ๑.๒.๓ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั  

 ๑.3 งานธุรการ  ๑.3 งานธุรการ  

๒. กองคลัง ๒. กองคลัง  

  ๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง   ๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง  

     ๒.๑.๑ งานพัสดุและทรัพย์สนน      ๒.๑.๑ งานพัสดุและทรัพย์สนน  

     ๒.๑.๒ งานการเงนนและบญัชี      ๒.๑.๒ งานการเงนนและบญัช ี  

     ๒.๑.๓ งานผลประโยชน์      ๒.๑.๓ งานผลประโยชน์  

     ๒.๑.๔ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์นน      ๒.๑.๔ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์นน  

2.๒  งานธุรการ 2.๒  งานธุรการ  

๓. กองช่าง ๓. กองช่าง  

  ๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง   ๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  

     3.1.1 งานวนศวกรรม     3.1.1 งานวนศวกรรม  

     ๓.๑.๒ งานสถาปตัยกรรม      ๓.๑.๒ งานสถาปตัยกรรม  

 3.2 ฝ่ายการโยธา   3.2 ฝ่ายการโยธา  
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

   ๓.๒.๑ งานสาธารณูปโภค    ๓.๒.๑ งานสาธารณูปโภค  

   ๓.๒.๒ งานจดัสถานท่ีและการไฟฟูาสาธารณะ    ๓.๒.๒ งานจดัสถานท่ีและการไฟฟูาสาธารณะ  

   ๓.๒.๓ งานสวนสาธารณะ    ๓.๒.๓ งานสวนสาธารณะ  

 3.3 งานธุรการ  3.3 งานธุรการ  

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

    ๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข     ๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข    

     ๔.๑.๑ งานสุขาภนบาลอนามัยสน่งแวดล้อม      ๔.๑.๑ งานสุขาภนบาลอนามัยสน่งแวดล้อม  

     ๔.๑.๒ งานศูนย์บรนการสาธารณสุข      ๔.๑.๒ งานศูนย์บรนการสาธารณสุข  

     ๔.๑.๓ งานรักษาความสะอาด      ๔.๑.๓ งานรักษาความสะอาด  

     ๔.๑.๔ งานสตัวแพทย์      ๔.๑.๔ งานสตัวแพทย์  

     ๔.๑.๕ งานปูองกันและควบคมุโรคตนดต่อ      ๔.๑.๕ งานปูองกันและควบคมุโรคตนดต่อ  

  ๔.2 งานธุรการ   ๔.2 งานธุรการ  

๕. กองการศึกษา ๕. กองการศึกษา  

  ๕.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา   ๕.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา  

     ๕.๑.๑ งานกนจกรรมเด็กและเยาวชน      ๕.๑.๑ งานกนจกรรมเด็กและเยาวชน  

     ๕.๑.๒งานส่งเสรนมประเพณี  ศนลปวัฒนธรรม      ๕.๑.๒ งานส่งเสรนมประเพณี  ศนลปวัฒนธรรม  

   5.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   5.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

   ๕.3 งานธุรการ   5.2  งานธุรการ  

๖. กองการประปา ๖. กองการประปา  

  ๖.๑ ฝ่ายผลิต   ๖.๑ ฝ่ายผลิต  

     ๖.๑.๑ งานผลนต      ๖.๑.๑ งานผลนต  

     ๖.๑.๒ งานตนดตั้ง      ๖.๑.๒ งานตนดตั้ง  

     ๖.๑.๓ งานการเงนนและบญัชี      ๖.๑.๓ งานการเงนนและบญัช ี  

     ๖.๑.๔ งานเร่งรัดรายได ้      ๖.๑.๔ งานเร่งรัดรายได ้  

  ๖.2 งานธุรการ   ๖.2 งานธุรการ  

7. กองสวัสดิการสังคม 7. กองสวัสดิการสังคม  

  7.1  ฝ่ายพัฒนาชุมชน   7.1  ฝ่ายพัฒนาชุมชน  

     7.1.1  งานพัฒนาชุมชน      7.1.1  งานพัฒนาชุมชน  

  7.2  งานธุรการ   7.2  งานธุรการ  
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๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 จากการที่เทศบาลต าบลหัวไทร  มีอ านาจหน้าที่  ภารกนจมากมายจึงได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  เพ่ือ
รองรับภารกนจด้านงานสารบรรณ  งานบรนหารงานบุคคล  งานการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี  งานการศึกษา  งาน
แผนและนโยบาย งานการประปา   การให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน    งานนนตนการ  งานประชาสัมพันธ์  งาน
การเงนนและบัญชี  งานพัสดุ  การบ ารุงรักษาสถานที่ดูแลสวนสาธารณะ  ด้ านสุขาภนบาลอนามัย  ด้านการพัฒนา
การศึกษา  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาชุมชน  ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในท้องถน่น  ดังนั้น  
เทศบาลต าบลหัวไทรจึงก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือรองรับภารกนจดังกล่าว  ของส่วนราชการนั้น ๆ 
ตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕64 – ๒๕66 รวม  88  อัตรา   ตามแนวทางดังนี ้

 ขั้นตอนการวนเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวนเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน เพ่ือจะได้ทราบลักษณะ

โครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกนดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคนและเป็นพ้ืนฐาน
ในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
                ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวนเคราะห์ 
                1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
                3. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหน่ง การโอน การ
ลาออก ฯลฯ 
                3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการวนเคราะห์เพน่มเตนม 

ขั้นตอนที่ 2  การวนเคราะห์การใช้ก าลังคน วนเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหนใช้คน
เกนนกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการบรนหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพน่มประสนทธนภาพของคนในองค์การ   แนวทางการ
วนเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
                1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผนดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
                2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏนบัตนงานหรือไม่ 
                3. ปรนมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพน่มงานใดควรลด 
                4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒนไม่เหมาะสมกับภารกนจหน้าที่และควรมอบให้ใครด าเนนนการแทน 
                5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพน่มได้หรือไม่ 
                6. การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวนธีการปฏนบัตนงานมีประสนทธนภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
                7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
                8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและงาน  
                    อนาคต                                        
                9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
                10. สร้างมาตรการและสน่งจูงใจเพ่ือช่วยเพน่มปรนมาณงานและประสนทธนภาพงานอย่างไร 

 

ขั้นตอนที่ 3  การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวนธีค านวณท่ีส าคัญ ดังนี้ 
        1. การค านวณจากปรนมาณงานและมาตรฐานการท างาน วนธีนี้มีสน่งส าคัญต้องทราบ 2 ประการ 

1.1 ปรนมาณงาน ต้องทราบสถนตนปรนมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมี
การคาดคะเนแนวโน้มการเพน่ม/ลดของปรนมาณงาน อาจค านวณอัตราเพน่มของปรนมาณงานในปี 

     ที่ผ่านมาแล้วน ามาคาดคะเนแนวโน้มการเพน่ม/ลดของปรนมาณงาน  อาจค านวณอัตราเพน่มของ 
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ปรนมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้วน ามาคาดคะเนปรนมาณงานในอนาคต สน่งส าคัญคือปรนมาณงาน
หรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความจรนงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอนงได้ 

                 1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถงึ เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละชน้น 
                        การคนดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวนธีการคนด ดังนี้ 
                        1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะท า   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันท า   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจ าปี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน) 10 วัน 
                        คนดเฉลี่ยวันหยุดลากนจ ลาปุวย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1 ปี   30   วัน 
                     * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ชั่วโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                     ** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ชั่วโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาที 
                 ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการค านวณ 

จ านวนคน  =  ปรนมาณงานทั้งหมด (1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชน้น    
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

 
2. การค านวณจากปรนมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วนธีนี้ต้องทราบสถนตนผลงานหรือปรนมาณงาน

ที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนดจ านวนต าแหน่ง 
หรือจ านวนคนในกรณีที่ปรนมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาค านวณหาอัตราส่วนระว่าง
ปรนมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้านการเงนน แต่มีข้อควร
ระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 

2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดนมท างานเต็มที่หรือไม่ 
2.2 งานบางอย่างมีปรนมาณเพน่มข้ึน แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถค านวณโดยวนธีธรรมดา

แบบนี้ได้ ต้องใช้วนธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 
จากแนวทางการวนเคราะห์การก าหนดต าแหน่งดังกล่าว  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล

ต าบลหัวไทร  จึงได้พนจารณาจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  ขึ้นใหม่เพ่ือ
รองรับภารกนจดังกล่าวของส่วนราชการแต่เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ  รวมทั้งระเบียบและแนวทางการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง  จึงได้ก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลังดังนี้      

ให้ก าหนดอัตราก าลังในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ไว้คงเดนม และยุบเลนกต าแหน่งพนักงานเก็บเงนน สังกัดกองคลัง 
ซึ่งเป็นต าแหน่งลูกจ้างประจ าที่ว่างลงเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ตามระเบียบต่อไป      
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กรอบอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

ส่วนราชการ 

กรอบ กรอบอัตราต าแหน่งที่คาด อัตราก าลังคน 

หมายเหตุ 
อัตรา ว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ เพน่ม/ลด 
ก าลัง เวลา 3 ปีข้างหน้า  
เดนม 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นักบรนหารงานท้องถน่น ระดับกลาง (ปลัดเทศบาล) 1 1 1 1  -   -  -  

นักบรนหารงานท้องถน่น ระดับต้น (รองปลัดเทศบาล) 1 1 1 1  -  -  -  

ส านักปลดัเทศบาล (01)         

นักบรนหารงานท่ัวไป ระดับต้น (หน.ส านักปลัดเทศบาล) 1 1 1 1  -  -  - -ว่าง- 

นักบรนหารงานท่ัวไป ระดับต้น (หน.ฝุายอ านวยการ) 1 1 1 1  -  -  -  

นักบรนหารงานท่ัวไป ระดับต้น (หน.ฝุายปกครอง) 1 1 1 1     

นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1 1 1 1  -  -  -  

นักวนเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. 1 1 1 1  -  -  -  

นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก. 1 1 1 1  -  -  -  

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 1 1  -  -  -  

เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. 1 1 1 1  -  -  -  

พนกังานจ้างตามภารกิจประเภทคณุวุฒ ิ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 1 1 1  -  -  -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 1 1 1 1  -  -  -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1 1 1  -  -  -  

ผู้ช่วยนักวนชาการคอมพนวเตอร์ 1 1 1 1  -  -  -  

พนกังานจ้างตามภารกิจประเภททกัษะ         

พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1  -  -  -  

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 2 2 2     

พนักงานดับเพลนง 1 1 1 1  -  -  -  

พนกังานจ้างทั่วไป         

พนักงานดับเพลนง 2 2 2 2  -  -  -  

ภารโรง 1 1 1 1  -  -  -  

พนักงานขับรถยนต์ 2 2 2 2  -  -  - -ว่าง 1 อัตรา- 

กองคลัง (04)         

นักบรนหารงานการคลัง ระดับต้น (ผอ.กองคลัง) 1 1 1 1  -  -  -  

นักบรนหารงานการคลัง ระดับต้น (หน.ฝุายบรนหารงานการคลัง) 1 1 1 1    -ว่าง- 

เจ้าพนักงานการเงนนและบัญชี ปง./ชง. 2 2 2 2  -  -  - -ว่าง 1 อัตรา- 

เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 1 1 1 1  -  -  -  

ลูกจ้างประจ า         

เจ้าหน้าท่ีทะเบียนทรัพย์สนน 1 1 1 1  -  -  - ว่างให้ยุบ 

พนกังานจ้างตามภารกิจประเภทคณุวุฒ ิ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนนและบัญชี 1 1 1 1  -  -  -  
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ส่วนราชการ 

กรอบ กรอบอัตราต าแหน่งที่คาด อัตราก าลังคน 

หมายเหตุ 
อัตรา ว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ เพน่ม/ลด 
ก าลัง เวลา 3 ปีข้างหน้า  
เดนม 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 1 1 1 1  -  -  - -ว่าง- 

กองช่าง (05)         

นักบรนหารงานช่าง ระดับต้น (ผอ.กองช่าง) 1 1 1 1 - - -  

นักบรนหารงานช่าง ระดับต้น (หน.ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง) 1 1 1 1  -  -  -  

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 1 1  -  -  -  

นายช่างโยธา ปง./ชง. 1 1 1 1  -  -  -  

พนกังานจ้างตามภารกิจประเภทคณุวุฒ ิ         

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 1 1 1 1  -  -  -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 1 1 1 1  -  -  -  

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 1 1 1  -  -  -  

พนกังานจ้างทั่วไป         

คนสวน 1 1 1 1  -  -  -  

ผู้ช่วยช่างไม้ 1 1 1 1  -  -  -  

คนงาน 1 1 1 1  -  -  -  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)         

นักบรนหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (ผอ.กองสาธารณสุขและ
สน่งแวดล้อม) 

1 1 1 1  -  -  -  

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 1 1  -  -  -  

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 1 1 1 1  -  -  -  

ลูกจ้างประจ า         

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 1 1 1  -  -  - ว่างให้ยุบ 

พนกังานจ้างตามภารกิจประเภทคณุวุฒ ิ         

ผู้ช่วยนักวนชาการสุขาภนบาล 1 1 1 1  -  -  -  

พนกังานจ้างตามภารกิจประเภททกัษะ         

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 1 1 1  -  -  -  

พนกังานจ้างทั่วไป         

คนงานประจ ารถขยะ 3 3 3 3  -  -  -  

คนงาน 9 9 9 9  -  -  - -ว่าง 1 อัตรา- 

กองการศกึษา (08)         

นักบรนหารงานการศึกษา ระดับต้น (ผอ.กองการศึกษา) 1 1 1 1  -  -  - -ว่าง- 

นักวนชาการศึกษา ปก./ชก. 1 1 1 1  -  -  - -ว่าง- 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 1 1  -  -  -  
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ส่วนราชการ 

กรอบ กรอบอัตราต าแหน่งที่คาด อัตราก าลังคน 

หมายเหตุ 
อัตรา ว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ เพน่ม/ลด 
ก าลัง เวลา 3 ปีข้างหน้า  
เดนม 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนกังานจ้างตามภารกิจประเภทคณุวุฒ ิ         

ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1 1 1 1  -  -  -  

ศูนย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาลต าบลหวัไทร         

ครู  5 5 5 5  -  -  -  

ครูผู้ดูแลเด็ก 5 5 5 5    รอการจัดสรร 
จากกรมฯ 

พนกังานจ้างตามภารกิจประเภททกัษะ         

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 2 2 2 2  -  -  -  

พนกังานจ้างทั่วไป         

คนครัว 1 1 1 1  -  -  -  

กองประปา (09)         

นักบรนหารงานประปา ระดับต้น (ผอ.กองการประปา) 1 1 1 1  -  -  - -ว่าง- 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -  

พนกังานจ้างตามภารกิจประเภทคณุวุฒ ิ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 1 1 1 1  -    

พนกังานจ้างทั่วไป         

พนักงานผลนตน้ าประปา 3 3 3 3  -  -  -  

พนักงานจดมาตรวัดน้ า 1 1 1 1     

คนงานประจ าเครื่องสูบน้ า 1 1 1 1  -  -  -  

กองสวัสดกิารสังคม (11)         

นกับริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบัตน้ (ผอ.กอง
สวัสดิการสังคม) 

1 1 1 1  -  -  -  

นักบรนหารงานสวัสดนการสังคม ระดับต้น (หน.ฝุายงาน
สวัสดนการสังคม) 

1 1 1 1  -  -  - -ว่าง- 

พนกังานจ้างตามภารกิจประเภทคณุวุฒ ิ         

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 1 1 1  -  -  - -ว่าง- 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1  -  -  -  

รวม 88 88 88 88 -  -  -  
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๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจ้างเทศบาล 

  เทศบาลต าบลหัวไทร ก าหนดแนวทางการของพนักงานเทศบาลในสังกัดทุกระดับขั้น  
โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพน่มพูนความรู้  ทัศนคตนที่ดี  มีคุณธรรมจรนยธรรม อันจะท าให้การปฏนบัตนหน้าที่ราชการมี
ประสนทธนภาพ  เกนดประสนทธนผล  ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้ทั่วไป
ในการปฏนบัตนงาน  เสรนมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบรนหาร  ด้านคุณสมบัตนส่วนตัว  และด้านอ่ืน ๆ 
ที่จ าเป็นแล้ว เทศบาลต าบลหัวไทร  ตระหนักเป็นอย่างยน่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  
คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบรนหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส  ในการท างาน  
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานรัฐ  
ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกันและเปิดกว้างการสร้างเครือข่ายร่วมกัน 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็นหลัก ท างานเชนงรุกและ
มองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้ องการและตอบสนอง
ความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การ
ท างานร่วมกัน  เทศบาลต าบลหัวไทร มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดนจนตอล  อนเล็กทรอนนกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าว
ทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บรนการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้
ประชาชนใช้ระบบอนนเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 
 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลหัวไทร  ตามแนวทางข้างต้นนั้น ก าหนดให้ทุก
ต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซ่ึงวนธีการพัฒนา  อาจใช้วนธีการ
ใดวนธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนนเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชนงปฏนบัตนการ  ฯลฯ  ประกอบ
ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสนทธนภาพและประสนทธนผลบังเกนดผลดีต่อประชาชนและ
ท้องถน่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏนบัตนงานพ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏนบัตน
ราชการ เช่น   

 การบรนหารโครงการ  
 การให้บรนการ 
 การวนจัย 
 ทักษะการตนดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพนวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤตนกรรมการปฏนบัตนราชการ  เทศบาลต าบลหัวไทรเล็งเห็นว่ามีความส าคัญอย่างยน่ง 
เนื่องจากว่าบุคลากรที่มาด ารงต าแหน่งในสังกัดนั้นมีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างสถานที่ ต่างความคนดเห็น  
ดังนั้น ในการพัฒนาพฤตนกรรมการปฏนบัตนราชการจงึมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยน่ง ประกอบกับพฤตนการณ์ปฏนบัตน 
ราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานเทศบาลทุกคนที่พึงมี  เป็นการหล่อหลอมให้เกนดพฤตนกรรมและค่านนยม  
พึงประสงค์ร่วมกัน  เพื่อให้เกนดประโยชน์สูงสุดกับเทศบาลต าบลหัวไทร  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธน์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจรนยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบรนการเป็นเลนศ 
 การท างานเป็นทีม 
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3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวนเคราะห์ 

ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคนดรนเรน่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวนชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้
กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏนบัตนราชการ และปฏนบัตนหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทของตน 
   4. การก าหนดแนวทางพัฒนาทักษะด้านดนจนทัล 
  ให้ถือปฏนบัตนตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดนจนทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill 
Self – Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถน่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดนจนทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดนจนทัล ตามมตนคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2560 
     ทั้งนี้ วนธีการพัฒนาอาจใช้วนธีการใด วนธีการหนึ่งหรือหลายวนธีก็ได้ เช่น การปฐมนนเทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชนงปฏนบัตนการ เป็นต้น 

  
๑๓. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล 
  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหัวไทร  มีหน้าที่ด าเนนนการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาตน  อ านวยความสะดวกและให้บรนการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภนบาล  โดยต้องยึดหลักตามมาตรฐานจรนยธรรม  ดังนี้   

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจรนยธรรม 
2. การมีจนตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  สุจรนต  และรับผนดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาตนเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสน่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บรนการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาสัย และไม่เลือกปฏนบัตน 
6. การให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บนดเบือนข้อเท็จจรนง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธน์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธนปไตยอันมีพระมหากษัตรนย์เป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวนชาชีพขององค์กร 
ทั้งนี้การฝุาฝืนหรือไม่ปฏนบัตนตามมาตรฐานทางจรนยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการประท าผนดวนนัย 
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