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1. หลักการและเหตุผล
หลักการ
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง
และมาตรฐานของตาแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ข้อ 5 กาหนดให้คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัด (ก.ท.จังหวัด) กาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลว่าจะมี ตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและ
คุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาล
จัดทาแผนอัตรากาลังของพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้าง เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่ งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จังหวัด) และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้
มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2544 และในการประชุมครั้งที่
5/2545 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 ได้มีมติเห็นชอบประกาศกาหนดการกาหนดตาแหน่ง โดยกาหนด
แนวทางให้เทศบาลจัดทาแผนอัตรากาลังของเทศบาล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้
ตาแหน่งพนักงานเทศบาล โดยให้เสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จังหวัด) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้เทศบาลแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจ
หน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทา
กรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี

เหตุผล
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตาบลต้นไทร จึงได้จัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ 2561 – 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารงานและ
กิจการของเทศบาลฯ ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
ในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่อให้เทศบาลตาบลต้นไทร มีโครงสร้างการบริหารงาน การแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้าซ้อน
2.2 เพื่อให้เทศบาลตาบลต้นไทร มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมถึงฉบับที่แก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาล
2.5 เพื่อให้เทศบาลสามารถวางแผนอัตรากาลังในการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
เพื่อให้การ
บริหารงานของเทศบาล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่
มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างเต็มกาลังความสามารถ และมีความชัดเจนในการบริหาร
2.6 เพื่อให้เทศบาลตาบลต้นไทร สามารถวางแผนบริหารงานบุคคลได้
ถูกทิศทาง และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
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3. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โดยคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลต้นไทร ซึ่งมีนายกเทศมนตรี
ตาบลต้นไทรเป็นประธาน เห็นสมควรให้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม
ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลต าบลต้ น ไทร
ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ ปัจจุบันและพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ นโยบายของ
รัฐบาล และสภาพปัญหาของเทศบาลตาบลต้นไทร
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลตาบลต้นไทร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 กาหนดตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ จานวนตาแหน่งและระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุม่ งานต่าง ๆ
3.4 จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย
3.5 ให้พนักงานเทศบาลทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ฯลฯ
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เทศบาลตาบลต้นไทร ได้ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลต้นไทร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอบาเจาะ ประมาณ 12 กิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ของตาบลปะลุกาสาเมาะ
ได้แก่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 บางส่วน มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (สายปัตตานี -นราธิวาส) พาดผ่าน
นอกจากนั้นยังมีทางหลวงหมายเลข 4163 และ 4167 เชื่อมกับอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และทางหลวง
จังหวัดหมายเลข 4168 เชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4060 ไปยังอาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
และจังหวัดยะลาได้ มีชุมชนภายในเขตเทศบาล จานวน 8 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนบือแนปีแย
2. ชุมชนบอเวาะลือเมาะ
3. ชุมชนตลาดต้นไทร
4. ชุมชนเฉลิมกอตอ
5. ชุมชนเฉลิม
6. ชุมชนบาตู
7. ชุมชนลูโบะกาหยี
8. ชุมชนลูโบะบูตา
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ อาศัยเส้นแบ่งเขตการปกครอง ได้แก่ เส้นแบ่งเขตจังหวัดปัตตานีกับ จังหวัด
นราธิวาส มีพื้นที่ติดต่อกับเขตอาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันออก อาศัยเส้นแบ่งเขตการปกครอง ได้แก่ เส้นแบ่งเขตจังหวัดปัตตานีกับจังหวัด
นราธิวาส มีพื้นที่ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทรายทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ อาศัยเส้นตรงที่กาหนดขึ้น ติดต่อกับหมู่ที่ 5 ตาบลปะลุกาสาเมาะ
เขต
องค์การบริหารส่วนตาบลปะลุกาสาเมาะ และหมู่ที่ 2 ตาบลบาเระเหนือ เขตองค์การบริหาร ส่วนตาบล
บาเระเหนือ
ทิศตะวันตก
อาศัยเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ปัตตานี –
นราธิวาส ติดต่อกับหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตาบลปะลุกาสาเมาะ เขตองค์การบริหารส่วนตาบลปะลุกาสาเมาะ
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เทศบาลฯ มีพื้นที่รับผิดชอบ 11.80 ตารางกิโลเมตร เป็นศูนย์กลางสามารถติดต่อได้ 3
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ทาให้มีสภาพปัญหาของพื้นที่ ที่จะต้อง
แก้ไข สามารถสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นและตรงกับความต้องการของประชาชน สามารถแยกได้ดังนี้
4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1.1 บุ กเบิ ก สร้ าง ปรับ ปรุง บารุ งรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบ
ระบายน้า
4.1.2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้าอุปโภค บริโภค
4.1.3 จัดทาผังตาบลรวม
4.1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
4.1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ส่งเสริมด้านการออกกาลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ส่งเสริ มให้ ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย
พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
ส่งเสริมให้ผู้นาศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง

4.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.4.1 ส่ ง เสริ ม การตลาด การค้ า การลงทุ น ในท้ อ งถิ่ น และเมื อ งชายแดน เพื่ อ รองรั บ
ประชาคมอาเซียน
4.4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
4.4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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4.4.4 พัฒ นาส่ ง เสริ มการท่ องเที่ ย วและแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุรั ก ษ์ เพื่ อ รองรั บ ประชาคม
อาเซียน
4.4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดาริ
4.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.5.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนมี จิ ต ส านึ ก ในการร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
4.5.4 จัดทาระบบกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบาบัดน้าเสีย
4.5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5

ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล
เสริมสร้างและทานุบารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถานในท้องถิ่น
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.7.4
4.7.5
4.7.6

ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ปรับปรุงและสร้างระบบการใช้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
พัฒ นาส่งเสริ มระบบการประชาสั มพันธ์แ ละเผยแพร่การดาเนินงานขององค์กร เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน
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5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาล
เทศบาลตาบลต้นไทร มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบกทางน้าและทางระบายน้า (มาตรา 16(2))
(มาตรา 50(2)) (มาตรา 51(8))
(2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16(4))
(3) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
(4) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
(2) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16 (14))
(3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(มาตรา
16(19))
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา 50(1))
(2) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16(30))
(3) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(12))
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
(1) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร (มาตรา 51(5))
(2) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
(3) การพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))
(4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 16(8))
(5) การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลต้นไทร และประสานการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
ตามระเบียบที่กาหนด
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5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16(24))
(2) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16(13))
(3) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))
(4) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย (มาตรา 16(18))
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
(1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี ของ
ท้องถิ่น (มาตรา 16(11))
5.7 ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) ด้านการป้องกันยาเสพติด
(2) ด้านการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก เป็นต้น
ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลตาบลต้นไทร ได้ดังนี้
1. ทาให้เทศบาลฯ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้ตามความ
ต้องการของประชาชน ตามความเร่งด่วนของปัญหา
2. ทาให้เทศบาลสามารถวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความต้องการของประชาชน
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6. ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่เทศบาลตาบลต้นไทรจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
1. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
2. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
4. การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
5. การจัดให้มีการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
6. การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกลู และน้าเสีย
7. การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
8. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
10. การสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
11. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
12. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
13. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
14. การควบคุมอาคาร
15. การจัดให้มีน้าสะอาดหรือประปา
16. การให้มีสุสานและฌาปนสถาน
17. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม
2. การส่งเสริมการเกษตร
3. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
ตามที่เทศบาลตาบลต้นไทร ได้ประเมินสถานภาพของเทศบาลในการพัฒนาในปัจจุบันและ
ความเป็นไปได้ในโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยได้ประเมินจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายของ
รัฐบาลด้านต่างๆ นโยบายกลุ่มจังหวัด วิสัยทัศน์และนโยบายจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งปัจจัยที่เป็นสิ่ง
อานวยและเอื้อต่อการพัฒนาของอาเภอบาเจาะ และปัจจัยภายในของเทศบาลตาบลต้นไทร ได้แก่
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นโยบายของผู้บริหาร ความต้องการของชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลต้นไทรสามารถสรุ ป
เป็นจุดแข็งจุดอ่อน อุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาของเทศบาลตาบลต้นไทร
การวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก
อุปสรรค
1. ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ปัญหาด้านงบประมาณการพัฒนาท้องถิ่นไม่เพียงพอ
3. ปัญหาเรื่องระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติ ไม่สอดคล้องกับการบริหารงานแบบบูรณาการ
จุดอ่อน
1. ปัญหาขาดความร่ ว มมือของประชาชนในพื้นที่ ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒ นา
ตนเองและครอบครัว มีเกณฑ์การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่า
2. ปัญหาการอพยพแรงงานไปทางานในประเทศมาเลเซีย
3. ปั ญหาด้านการเมือง – การบริห าร ขาดอุ ปกรณ์ เครื่อ งมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติ ที่
เพียงพอ
จุดแข็ง
1. เทศบาลตาบลต้นไทร อยู่ในภูมิประเทศรอยต่อ 3 จังหวัด ในการคมนาคมสามารถ
พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจได้
2. เป็นเมืองประตู่สู่จังหวัดนราธิวาส มีจุดเด่น คือ ตลาดต้นไทร เป็นที่รู้จักของประชาชน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี
4. เป็นเส้นทางท่องเที่ยวสู่วัดเชิงเขา ตาบลปะลุกาสาเมาะ อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
5. ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม ยึดมั่นในศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณี
6. เทศบาลตาบลต้นไทร มีพื้นที่ 11.80 ตารางกิโลเมตร และอยู่ในจุดที่เหมาะสมเป็น
ประตูสู่จังหวัดนราธิวาส ยังสามารถพัฒนาวางผังเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ได้ ต่อไป
โอกาส
1. เป็นเมืองประตูหน้าด่านสู่จังหวัดนราธิวาส จึงเหมาะสมแก่การพัฒนาเป็นเมืองสาหรับพัก
ระหว่างทางในการคมนาคมถนนเพชรเกษม ปัตตานี – นราธิวาส
2. สามารถพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลให้กลายเป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายขนาดเล็ก
สาหรับสินค้าพื้นเมืองและผลผลิตสินค้าเกษตรได้
3. สามารถส่งเสริมและเปิดพื้นที่วัดเชิงเขา ตาบลปะลุกาสาเมาะ และพื้นที่โดยรอบในเขต
เทศบาลให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาแห่งใหม่ได้
4. สามารถส่ งเสริ มกลุ่ มอาชีพและประชาชนร่ว มมือกับเทศบาลช่ว ยกันพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ได้
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
เทศบาลตาบลต้นไทร ได้กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ สานัก
ปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม และกองการศึกษา
และกาหนดกรอบอัตรากาลังจานวนทั้งสิ้น 58 อัตรา แต่เนื่องจากเทศบาลฯ มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่ม
มากขึ้นจากเดิม และมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความชานาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจ
ดังนั้น จึงต้องมีการกาหนดโครงสร้างและกาหนดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอานาจหน้าที่
เพื่อที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผ่นอัตรากาลัง 3 ปี
โครงสร้างของเทศบาลตาบลต้นไทร
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล )
ประเภท บริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล)
ประเภท บริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น

สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. งานธุรการ
2. งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
3. งานประชาสัมพันธ์
4. งานการเจ้าหน้าที่
5. งานเลขานุการสภา
ฝ่ายปกครอง
1. งานทะเบียนราษฎร
2. งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กองคลัง
ฝ่ายบริหารงานคลัง
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายพัฒนารายได้
1. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

กองช่าง
1. งานธุรการ
ฝ่ายโยธา
1. งานวิศวกรรมโยธา
2. งานสาธารณูปโภค
3. งานควบคุมอาคาร
4. งานไฟฟ้าสาธารณะ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
1. งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
1. งานรักษาความสะอาด
2. งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
3. งานป้องกันและบาบัด
ยาเสพติด
4. งานส่งเสริมสุขภาพ
5. งานสุขาภิบาลอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา
ฝ่ายบริหารการศึกษา
1. งานธุรการ
2. งานบริหารการศึกษา
ฝ่ายศาสนา วัฒนธรรมและ
การกีฬา
1. งานกีฬาและนันทนาการ
2. งานส่งเสริมประเพณีศิลปะ
และวัฒนธรรม

กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
1. งานธุรการ
2. งานพัฒนาชุมชน
3. งานจัดระเบียบชุมชน
4. งานสนับสนุนกิจกรรม
เยาวชน
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
1. งานธุรการ
2. งานสังคมสงเคราะห์
3. งานฌาปนกิจสงเคราะห์
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โครงสร้างของสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป )
ประเภท อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป )
ประเภท อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น

งานธุรการ

ลูกจ้างประจา
พนักงานขับรถยนต์

งานการเจ้าหน้าที่

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภท วิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ/
ชานาญการ

คนงานทั่วไป (1)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล (1)

ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป)
ประเภท อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น

งาน
ประชาสัมพันธ์

งานเลขานุการ
สภา

งานทะเบียนราษฎร

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ประเภท วิชาการ ระดับ ปฏิบัตกิ าร

พนักงานดับเพลิง(6)
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โครงสร้างของกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
ประเภท อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น

ฝ่ายโยธา
หัวหน้าฝ่ายโยธา
(นักบริหารงานช่าง)
ประเภท อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น

งานธุรการ

งานวิศวกรรม

งานสาธารณูปโภค

งานควบคุมอาคาร

งานไฟฟ้าสาธารณะ
เจ้าพนักงานธุรการ
ประเภท ทั่วไป ระดับ ชานาญงาน

คนงานทั่วไป (2)

คนงานทั่วไป (1)
ผู้ช่วยพนักงานผลิตนาประปา (1)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา(1)

พนักงานขับรถยนต์ (1)
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โครงสร้างของกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
ประเภท อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น

ฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
ประเภท อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น

ฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง)
ประเภท อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประเภท ทั่วไป ระดับ ชานาญงาน

คนงานทั่วไป (1)

งานพัสดุและทรัพย์สิน

เจ้าพนักงานพัสดุ
ประเภท ทั่วไป ระดับ ชานาญงาน

คนงานทั่วไป (1)
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โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข )
ประเภท อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข )
ประเภท อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น

งานรักษาความ
สะอาด

พนักงานขับรถยนต์
(2)

งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประเภท ทั่วไป ระดับ ชานาญงาน

งานป้องกันและบาบัด
ยาเสพติด

งานส่งเสริมสุขภาพ

งานสุขาภิบาลอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

งานธุรการ

คนงานทั่วไป(3)

พนักงานขับรถยนต์
(1)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
(1)
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โครงสร้างของกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา )
ประเภท อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น

ฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา )
ประเภท อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น

งานบริหารการศึกษา

ครูผู้ดูแลเด็ก(8)

คนงานทั่วไป(2)

ฝ่ายศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
หัวหน้าฝ่ายศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
(นักบริหารการศึกษา )
ประเภท อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น

งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ
ประเภท ทั่วไป ระดับ ชานาญงาน

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม
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โครงสร้างของกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม )
ประเภท อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม )
ประเภท อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น

งานพัฒนาชุมชน

งานจัดระเบียบ
ชุมชน

นักพัฒนาชุมชน
ประเภท วิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ/
ชานาญการ

งานสนับสนุน
กิจกรรมเยาวชน

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
( นักบริหารสวัสดิการสังคม )
ประเภท อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น

งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ
ประเภท ทั่วไป ระดับ ปฏิบัติงาน

งานสังคมสงเคราะห์

งานฌาปนกิจสงเคราะห์

งานธุรการ
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ้างประจา พนักงานจ้าง
1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อโยงกัน ต้องมีความเปิด เผยโปร่งใส ในการทางานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึ งข้อมู ลข่า วสารขอทางราชการหรือมีก ารแบ่งปัน ข้อมูล ซึ่งกัน และกัน และ
สามารถเข้ามาตรวจสอบการทางานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดาเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ
เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทางานใน
แนวระนาบในลัก ษณะของเครือข่ ายมากกว่าตามสายการบังคั บบั ญชาในแนวดิ่ ง ขณะเดีย วกั นก็ ยัง ต้อ ง
เชื่อมโยงการทางานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางส่วนภูมิและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามกับ
ตนเองเสนอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยไม่ ต้องรอให้ป ระชาชนเข้ ามาติด ต่ อขอรับ บริก ารหรือ ร้องขอความช่ว ยเหลือ จากเทศบาล
รวมทั้งใช้ประโยชน์จ ากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัด บริการสาธารณะที่ต รง กับ
ความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอานาจความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพื่อให้
บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการเทศบาลได้ต ลอดเวลาตามความ
ต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติด ต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต
เว็ปไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทางาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้
ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถใน
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นสานักงานใหม่ รวมทั้งทาให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสมกับบทบาทขอบตน
ทั้ง นี้ วิ ธี ก ารพั ฒ นาอาจใช้ วิ ธี ก ารใด วิ ธี ก ารหนึ่ ง หรื อหลายวิ ธี ก็ ไ ด้ เช่น การปฐมนิ เ ทศ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานจ้ า งของเทศบาลต าบลต้ น ไทร มี ห น้ า ที่
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ อานวยความสะดวก และ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนั้น
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตว์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9 การยึดมั่นในหลักจริยธรรมวิชาชีพของเทศบาล

