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๑. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ได้กาหนดให้เทศบาลจัดทากรอบ
อัตรากาลังพนักงานจ้าง ๔ ปี เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งพนักงานจ้าง และให้ใช้แนวทาง
ในการจัดทาอัตรากาลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี โดยเทศบาลตาบลชะมายได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง ๔ ปี เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ อานาจหน้าที่ และภารกิจของ
เทศบาลตาบลชะมาย วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน เพื่อให้
การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลชะมายมีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถ
วิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้ เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จึงได้จัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้เทศบาลตาบลชะมาย มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน
ระบบการจ้างพนักงานจ้างที่เหมาะสม
ไม่ซ้าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของ
เทศบาลตาบลชะมาย
๒.๒ เพื่อให้เทศบาลตาบลชะมาย มีการกาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง การ
จัดอัตรากาลังพนักงานจ้างให้สอดคล้องกับโครงสร้างของเทศบาลและให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่
ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการ
กาหนดประเภทตาแหน่งและและการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังพนักงานจ้าง โดย
จะต้องคานึงถึงแผนอัตรากาลัง ๓ ปี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เหมาะสม
๒.๕ เพื่อให้เทศบาลตาบลชะมายสามารถวางแผนการใช้อัตรากาลังของบุคลากรใน
เทศบาล การจัดสรรงบประมาณ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในการทาสัญญาจ้างพนักงาน
จ้าง เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและ
ยุบเลิกประเภทตาแหน่งที่ไม่จาเป็น
ในการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.๖
เพื่อให้เทศบาลตาบลชะมายมีการกาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาลที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาล
๒.๗ เพื่อให้เทศบาลตาบลชะมายดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
คณะกรรมการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ –
๒๕๕๙ ของเทศบาลตาบลชะมาย ซึ่งมีนายกเทศมนตรีตาบลชะมายเป็นประธาน เห็นสมควรให้
จัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง ๔ ปีสาหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ โดยให้มีเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลชะมาย ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของเทศบาลและสภาพปัญหาของ
เทศบาลตาบลชะมาย
๓.๒ ใช้โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงานของเทศบาล
ตาบลชะมาย ตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) เพื่อรองรับภารกิจตามอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓.๓ กาหนดความต้องการพนักงานจ้างในเทศบาลตาบลชะมาย โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับ
ภารกิจและอานาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคานึงถึงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใน
เทศบาลประกอบการกาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง
๓.๔ กาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง จานวนตาแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการ
ของเทศบาล
๓.๕ จัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) โดย
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๓.๖ ให้พนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑
ครั้ง
๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
สภาพทั่วไปของเทศบาลตาบลชะมาย
สภาพทั่วไป/ที่ตั้ง
เทศบาลตาบลชะมาย ใช้สถานที่ทาการสภาตาบลเดิมเป็นที่ทาการ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๘/๗ ถนน
ทุ่งสง – สุราษฎร์ หมู่ที่ ๑ ตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของจังหวัด ห่างจากที่ทาการอาเภอทุ่งสงประมาณ ๑.๔๐ กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัด
ประมาณ ๖๑.๐๐ กิโลเมตร

ทิศเหนือ จดองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนและองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
ทิศตะวันออก จดเทศบาลเมืองทุ่งสง และเทศบาลตาบลถ้าใหญ่
ทิศใต้ จดเทศบาลตาบลที่วัง
ทิศตะวันตก จดองค์การบริหารส่วนตาบลควนกรดและองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
เนื้อที่
เทศบาลตาบลชะมาย มีเนื้อที่ประมาณ ๒๑.๔๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๓,๓๘๖ ไร่
ประมาณร้อยละ ๒.๐๗ ของพื้นที่อาเภอทุ่งสง (อาเภอทุ่งสงมีพื้นที่ป ระมาณ ๘๐๒.๙๗๗ ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ ๕๐๑,๘๖๐.๐๒ ไร่) หรือประมาณร้อยละ ๐.๒๒ ของพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช (จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ประมาณ ๙,๙๔๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ ๖,๒๑๔,๐๖๔ ไร่)
ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตาบลชะมาย โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงแต่มีบางส่วนที่
เป็น ที่ราบลุ่ม
ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตาบลชะมาย สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ฤดูกาล
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม – พฤษภาคม เนื่องจากเป็นช่วงฤดูมรสุมและหลังจากสิ้นสุด
ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศเริ่มร้อนมีอากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน และเดือน
พฤษภาคมอุณหภูมิเฉลี่ย ๒๗.๔๔ องศาเซลเซียล ปริมาณน้าฝน ๘๕.๕ มิลลิเมตร
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ประเทศไทย ทาให้มีฝนตกทั่วไป และช่วงฤดูฝนยังมีความกดอากาศต่าปกคลุมภายใต้ เป็นระยะ ๆ อีก
ด้วย ดังนั้นจึงทาให้ฝนตกมาก และเนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ
ภาคใต้ จึงทาให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยอย่างเต็มที่
อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๗.๒๗ องศาเซลเซียล ปริมาณน้าฝน ๒๓๔.๘๕ มิลลิเมตร
จานวนหมู่บ้าน
เทศบาลตาบลชะมายประกอบด้วยหมู่บ้าน ๘ หมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหว้า เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ ๓ มีเนื้อที่ ๑,๐๕๐ ไร่ แบ่งเขตการ
ปกครองหมู่บ้านออกเป็น ๖ เขต
หมู่ที่ ๒ บ้านด่านปาบ เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ ๓ มีเนื้อที่ ๖๕๐ ไร่ แบ่งเขตการ
ปกครองหมู่บ้านออกเป็น ๔ เขต
หมู่ที่ ๓ บ้านเขากลาย เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ ๓ มีเนื้อที่ ๑,๘๖๐ ไร่ แบ่งเขตการ
ปกครองหมู่บ้านออกเป็น ๕ เขต
หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยขัน เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ ๓ มีเนื้อที่ ๒,๗๔๐ ไร่ แบ่งเขตการ
ปกครองหมู่บ้านออกเป็น ๙ เขต
หมู่ที่ ๕ บ้านวังหีบ เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ ๓ มีเนื้อที่ ๓,๐๐๐ ไร่ แบ่งเขตการ
ปกครองหมู่บ้านออกเป็น ๔ เขต
หมู่ที่ ๖ บ้านนาคาทวด เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ ๓ มีเนื้อที่ ๑,๔๔๗ ไร่ แบ่งเขตการ
ปกครองหมู่บ้านออกเป็น ๔ เขต

หมู่ที่ ๗ บ้านคลองขี่เปล เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ ๓ มีเนื้อที่ ๒,๒๗๑ ไร่ แบ่งเขตการ
ปกครองหมู่บ้านออกเป็น ๑๑ เขต
หมู่ที่ ๘ บ้านนาแฝด เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ ๓ มีเนื้อที่ ๓๖๘ ไร่ แบ่งเขตการ
ปกครองหมู่บ้านออกเป็น ๔ เขต
ประชากร
ประชากร รวม ๑๒,๔๓๓ คน แบ่งเป็น ชาย ๕,๙๙๘ คน หญิง ๖,๔๓๕ คน ครัวเรือนทั้งหมด
๕,๘๕๗ ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ ๕๘๒.๒๐ คน/ตารางกิโลเมตร ความ
หนาแน่นของจานวนบ้านต่อพื้นที่ ๒๗๕.๗๕ หลังคาเรือน/ตารางกิโลเมตร อัตราการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรร้อยละ ๐.๖๑ คน/ปี
สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลชะมาย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร สามารถ
จาแนกออกเป็น
๑. เกษตรทั่วไป ร้อยละ ๒.๘๒
๒. ทาสวนยาง ๒,๔๙๗ ไร่ ร้อยละ ๑๘.๘๔ ทาสวนผลไม้ ๔๖๗ ไร่ ร้อยละ ๓.๔๘
๓. เลี้ยงสัตว์ ๒๔๔ ครัวเรือน ร้อยละ ๑.๘๒
๔. อาชีพรับจ้างภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ร้อยละ ๑๘.๕
๕. อาชีพค้าขาย อาชีพกิจการส่วนตัว รับราชการ รัฐวิสาหกิจและอื่น ๆ ร้อยละ ๕๔.๕๔
รายได้รวมเฉลี่ยคน/ปี ประมาณ ๕๗,๒๗๙.๓๐ บาท
หน่วยธุรกิจในเทศบาลตาบล
๑. ธนาคาร
๕ แห่ง
๒. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
๑ แห่ง
๓. บริษัทประกันชีวิต
๑ แห่ง
๔. โรงงานอุตสาหกรรม
๘ แห่ง
๕. โรงแรม
๗ แห่ง
๖. ปั๊มน้ามันและก๊าซ
๑๑ แห่ง
๗. โรงสี
๑ แห่ง
๘. บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากัด
๑๐๐ แห่ง
๙. ร้านค้าทั่วไป
๒๘๑ แห่ง
สภาพทางสังคม
การศึกษา
๑. โรงเรียนประถมศึกษา
๔ แห่ง
๒. โรงเรียนอาชีวศึกษา
๑ แห่ง
๓. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน ๔ แห่ง

สถาบัน และองค์การทางศาสนา
๑. วัด
๒. ศาลเจ้า
สาธารณสุข
(๑) สถานีอนามัยประจาตาบล/หมู่บ้าน
(๒) คลินิก
(๓) ร้านขายยา
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตารวจชุมชน

๒ แห่ง
๔ แห่ง
๑ แห่ง
๕ แห่ง
๑ แห่ง
๑๐๐%
๑ แห่ง

การบริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคมทางบก
(๑) ถนนลาดยาง
๒๑ สาย
(๒) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๒๐ สาย
(๓) ถนนลูกรัง
๑๑ สาย
(๔) ถนนหินคลุก
๕๐ สาย
(๕) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๑ สาย
สภาพการคมนาคมทางบก
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลชะมาย การคมนาคมทางบกบางหมู่บ้านไม่สะดวก ถนนบางสาย
ผิวการจราจรชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ และถนนบางสายยังไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมถนน
การโทรคมนาคม
(๑) สถานีคมนาคม
(๒) โทรศัพท์สาธารณะ

๒ แห่ง
๑๙ ตู้

การไฟฟ้า
หมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลชะมาย ไฟฟ้าเข้าถึงทั้งจานวน ๘ หมู่บ้าน และทั้ง ๘ หมู่บ้านมี
ไฟฟ้าใช้เกือบทุกหลังคาเรือน
แหล่งน้าธรรมชาติ
(๑) ลาน้า , ลาห้วย
(๒) บึง , หนอง และอื่น ๆ
(๓) บ่อน้าตื้น
(๔) บ่อน้าบาดาล
(๕) สระน้า

๒๔ สาย
๙ สาย
๖๓๕ แห่ง
๖ แห่ง
๓ แห่ง

สภาพปัญหา
๑. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ การคมนาคมในพื้นที่ไม่สะดวก
๑.๒ ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าชุมชนมีไม่พอเพียง
๑.๓ ปัญหาน้าอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอ
๑.๔ ปัญหาแหล่งน้าคูคลอง
๑.๕ ปัญหาการรักษาความสะอาดและขยะมูลฝอย
๒. ปัญหาเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทา
๒.๑ การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน
- ปัญหาการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ
- ปัญหาการไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม
๒.๒ ประชาชนขาดความรู้เรื่องการพัฒนาการเกษตร ขาดการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การลงทุน การพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี รวมทั้งการขาดการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการ
บริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
๓. ปัญหาสาธารณสุข และการอนามัย
๓.๑ ปัญหาขาดความรู้เรื่องสาธารณสุข และอนามัย
๓.๒ ปัญหาเรื่องยาเสพติด
๓.๓ ปัญหาเรื่องการกาจัดขยะ
๓.๔ ปัญหาเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ
๓.๕ ปัญหายุงลาย
๔. ปัญหาน้ากิน - น้าใช้ เพื่อการเกษตร
๔.๑ การขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง
๔.๒ ระบบประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ
๕. ปัญหาขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
๕.๑ การไปใช้สิทธิเลือกตั้งน้อย
๕.๒ ขาดการเรียนรู้ นอกระบบการเรียนการสอน
๕.๓ ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร
๖. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
๖.๑ ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ถูกทาลาย
๖.๒ คลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมทาให้การระบายน้าไม่สะดวก
๖.๓ น้าเน่าเสีย ขยะมูลฝอยตกค้าง
๗. ปัญหาการบริหาร และการจัดการของเทศบาลตาบล
๗.๑ สถานที่ทาการของเทศบาลตาบล
ความต้องการของประชาชน
๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๑.๒ สร้างสะพาน คสล. , วางท่อระบายน้า

๒.

๓.

๔.
๕.

๑.๓ ระบบประปาหมู่บ้าน / ประปาภูมิภาค
๑.๔ ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
๑.๕ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
๑.๖ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ทั้งตาบล
ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทา
๒.๑ ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบการผลิตการเกษตร
๒.๒ ต้องการความรู้ ด้านวิชาการ และทัศนศึกษา
๒.๓ ต้องการได้รับการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ และสนับสนุนเงินทุน / อุปกรณ์
ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย
๓.๑ ต้องการได้รับการฝึกอบรมทางโภชนการอนามัยแม่ และเด็ก
๓.๒ ต้องการได้รับการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขศึกษา
๓.๓ ต้องการได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๔ ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ
๓.๕ กาจัดยุงลายให้หมดทั้งหมู่บ้าน
๓.๖ จัดโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ทุกหมู่บ้าน
ความต้องการด้านน้ากิน - น้าใช้ เพื่อการเกษตร
๔.๑ ต้องการขยายการวางท่อประปาหมู่บ้าน / ภูมิภาค
๔.๒ ต้องการขุดลอกคลองส่งน้า / กาจัดวัชพืช
ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
๕.๑ ต้องการได้รับความรู้ด้านอาชีพ
๕.๒ ต้องการได้รับความรู้ด้านการศึกษา / การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ (กศน.)
๕.๓ ต้องการความรู้ด้านสุขภาพอนามัย (อนามัยแม่และเด็ก /อบรมแม่บ้าน โภชนการ

และอื่นๆ)
๕.๔ ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสาคัญของการศึกษา
๕.๕ ความต้องการรณรงค์ให้เห็นความสาคัญของการเลือกตั้ง
๕.๖ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ
๕.๗ จัดการแข่งขันกีฬาตาบล ต้านยาเสพติด
๕.๘ ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๙ ปรับปรุงทัศนียภาพ ตามแนวถนนทุกสายและทุกคลองในพื้นที่ อบต.
๖. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑ ต้องการให้มีการรณรงค์ การไม่ปล่อยน้าเสียลงคลอง
๖.๒ ต้องการได้รับความรู้เสริม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๓ ต้องการให้ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และกาจัดวัชพืช
๗. ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการของเทศบาลตาบล
๗.๑ ก่อสร้างที่ทาการเทศบาลตาบลแห่งใหม่

๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบล
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา ๖๗(๑) )
(๒) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑))
(๓) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘(๒))
(๔) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา ๖๘(๓))
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖(๔)
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕)
๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖))
(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓))
(๓) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา ๖๘(๔))
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖(๑๐))
(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖(๒))
(๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา ๑๖(๕))
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖
(๑๙))
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔))
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(มาตรา ๖๘(๘))
(๓) การวางผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓))
(๔) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓)
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(มาตรา ๑๖(๑๗))
(๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘))
๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖))
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕))
(๓) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗))
(๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐))
(๕) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒))

(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘(๑๑))
(๗) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖))
(๘) การพาณิชย์กรรม และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗))
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(มาตรา ๖๗(๗))
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒))
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗(๑๒))
๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยว
ข้อ
ดังนี้
(๑) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มาตรา ๖๗(๘))
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕))
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙))
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(มาตรา ๑๗(๑๘))
๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) สนับสนุนสภาเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา
ท้องถิ่น (มาตรา ๔๕(๓))
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจาเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙))
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖
(๑๖))
(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๓))
(๕) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗(๑๖))
ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจเทศบาลตาบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาของเทศบาลตาบลชะมาย ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ ประกอบด้วยการดาเนินการของเทศบาลตาบล จะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาเทศบาลตาบล และนโยบายของผู้บริหารของเทศบาลตาบลเป็นสาคัญ

๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
เทศบาลตาบลชะมาย วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่
ต้องดาเนินการ ได้แก่
ภารกิจหลัก
๑. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๓. การพัฒนาและปรับปรุงสถานที่สาธารณะและเวทีชุมชน
๔. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๕.การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๖.การพัฒนาคนในเทศบาลตาบลให้มีศักยภาพ
๗.การส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงาน
๘.ภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
๙.ภารกิจตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
ภารกิจรอง
๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
๒. การส่งเสริมการเกษตร
๓. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
๔. การส่งเสริมการท่องเที่ยว “ ชะมายคือหัวใจแห่งการบริการ”
๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลังพนักงาน
จ้าง ๔ ปี
เทศบาลตาบลชะมาย ได้กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเมื่อคราวมีฐานะเป็นองค์การ
บริหารส่วนตาบล ออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ,ส่วนการคลัง และ
ส่วนโยธา แต่เมื่อได้มี ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลชะมาย จัดตั้งเป็นเทศบาลตาบลชะมาย ภารกิจและปริมาณงานจึงเพิ่มมากขึ้นจากเดิม
และมีความต้องการให้บุ คลากรที่มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการปฏิบัติภ ารกิจ
ดังนั้นจึงต้องมีการกาหนดโครงสร้างและกาหนดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอานาจ
หน้าที่เพื่อที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน
1. สานักปลัดเทศบาล
2. การคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สภาพปัญหา
๑. ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมไม่ตอบสนองต่อภารกิจในปัจจุบัน
๒. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสู้สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว
๓. บุคลากรไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้เนื่องจากกรอบ
อัตรากาลังและการจัดวางคนไม่ถูกกับงานที่ต้องปฏิบัติ
๔. การกาหนดตาแหน่ง/การสรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่งไม่เป็นไป/ไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจหน้าที่
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
๑. การจั ด ท ากรอบอั ต ราก าลั ง บุ ค ลากรทั้ ง อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น กรอบ
อัตรากาลังพนักงานจ้าง โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงานหรือ Put the right
man on the right job
๒. จั ด ระบบการจั ด การขององค์ กรให้ ส อดคล้ อ งกั บวิ สั ย ทัศ น์
นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงานและการกาหนดโครงสร้างองค์กร การประเมินผล
งานของบุคลากร และระบบการให้รางวัล ตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ
๓. การให้อานาจในการตัดสินใจ กระจายอานาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุก
ระดับ ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจาเป็นต่อการตัดสินใจ
ของตนเองเพราะบุ คลากรเหล่ านี้เ ป็นบุคคลที่ติ ดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ ซึ่งได้รั บ
บริการสาธารณะ
๔. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดกาลังใจแก่พ นักงาน นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรที่
ปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แล้ว จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ การพัฒนาเพิ่มพูนขีดความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่
๕. จัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง ๔ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจ่าย
ความเปลี่ ย นแปลงของสภาพเศรษฐกิจสั งคม การเมือง เทคโนโลยีในช่ว งสอง
ทศวรรษที่ ผ่ า นมา ได้ ส่ ง ผลท าให้ สั ง คมเกื อ บทุก แห่ ง ได้ เ ผชิ ญ กั บ ปั ญ หามากมายหลายประการ
จาเป็นต้องสร้างปฏิกิริยาสนองตอบต่อสภาวะโลกาภิวัตน์และปัญหาการขาดประสิทธิภาพของการ
บริหารราชการ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนทัศน์ รูปแบบและวิธีการบริหารงานของ
หน่วยงาน ไปสู่รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่
( New public administration
model ) ที่เรียกว่า การบริหารจัดการงานของรัฐตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อันเป็นรูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการงาน ที่ได้มีการผสมผสานหลักการ กรอบความคิดหลาย
ๆ ประการเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ การนาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ แนวคิดการบริหารจัดการ
ธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย และการดาเนิน การตามหลักกฎหมายมหาชน และ
แนวพระราชดาริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มา
ใช้เป็นแนวทางหลักในการบริหารราชการ

๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
เทศบาลตาบลชะมาย ได้ทาการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน รวมทั้งสภาพ
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในด้านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว จึงได้นาผลการวิเคราะห์มาจัดทา
กรอบโครงสร้างส่วนราชการ โดยทาการเปรียบเทียบให้เห็นว่ากรอบโครงสร้างส่วนราชการเดิม
ทั้งหมดมีภารกิจงานประกอบด้วยอะไรบ้าง และกรอบโครงสร้างส่วนราชการที่จะกาหนดขึ้นใหม่มี
ภารกิจงานประกอบด้วยอะไรบ้าง
๘.๑ โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตาบลชะมาย
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังเดิม
(๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
(๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)

๑. สานักงานปลัด อบต.
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
๑.๒ งานนโยบายและแผน
๑.๓ งานนิติกร
๑.๔ งานการเจ้าหน้าที่
๑.๕ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑.๖ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
๑.๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๘ งานพัฒนาชุมชน

๑. สานักปลัดเทศบาล
๑.๑ ฝ่ายธุรการ
๑.๑.๑ งานธุรการ
๑.๑.๒ งานกิจการสภา
๑.๑.๓ งานนิติการ
๑.๑.๔ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑.๑.๕ งานบริหารการศึกษา
๑.๒ ฝ่ายอานวยการ
๑.๒.๑ งานการเจ้าหน้าที่
๑.๒.๒ งานพัฒนาชุมชน
๑.๓ ฝ่ายปกครอง
๑.๓.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. ส่วนการคลัง
๒.๑ งานการเงินและบัญชี
๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๒. กองคลัง
๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง
๒.๑.๑ งานการเงินและบัญชี
๒.๑.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน
๒.๑.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๒.๑.๔ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๓. กองช่าง
๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๓.๑.๑ งานวิศวกรรม
๓.๑.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๒ ฝ่ายการโยธา
๓.๒.๑ งานสาธารณูปโภค
๓.๒.๒ งานไฟฟ้าสาธารณะ

๓. ส่วนโยธา
๓.๑ งานก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๓ งานสาธารณูปโภค
๓.๔ งานผังเมือง
๓.๕ งานธุรการ

หมายเหตุ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังเดิม
(๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
(๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
๓.๒.๓ งานสวนสาธารณะ
๓.๒.๔ งานศูนย์เครื่องจักรกล
๓.๓ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๓.๓.๑ งานธุรการ
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔.๑.๑ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
๔.๑.๒ งานรักษาความสะอาด
๔.๑.๓ งานธุรการ

การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
เทศบาลตาบลชะมายได้วิเคราะห์ภารกิจหลักและภารกิจรอง ปริมาณงาน รวมทั้งโครงสร้าง
การกาหนดส่วนราชการ เพื่อประมาณการใช้อัตรากาลังของพนักงานจ้างในอนาคตในระยะเวลา ๔ ปี
ต่อไปข้างหน้า ว่าจะมีการใช้อัตรากาลังพนักงานจ้างจานวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและ
ปริมาณงาน และความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ เพื่อให้
การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงกาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างในกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ในแต่
ละส่วนราชการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. สานักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ
๑.๑ ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่บุคลากร
จานวน 2 อัตรา
๑.๓ ผูช้ ่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
จานวน ๑ อัตรา
๑.๔ ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
จานวน ๑ อัตรา
๑.๕ ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน ๑ อัตรา
๑.๖ ผูช้ ่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน 2 อัตรา
1.7 ผูช้ ่วยนักพัฒนาชุมชน
จานวน 2 อัตรา
1.8 ผูช้ ่วยนักวิชาการศึกษา
จานวน 1 อัตรา
1.9 ผูช้ ่วยนิติกร
จานวน 1 อัตรา
1.10 ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ
๑.11 พนักงานขับรถยนต์
จานวน ๔ อัตรา

หมายเหตุ

พนักงานจ้างทั่วไป
1.13 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก)
จานวน 4 อัตรา
๑.12 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก)
จานวน 1 อัตรา
๑.13 นักการภารโรง
จานวน ๑ อัตรา
๑.๑4 พนักงานดับเพลิง
จานวน ๑ อัตรา
๑.๑5 ยาม
จานวน ๒ อัตรา
รวมพนักงานจ้างสานักปลัดเทศบาล
จานวน 26 อัตรา
๒. กองคลัง
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ
๒.๑ ผูช้ ่วยเจ้าหน้าจัดเก็บรายได้
จานวน ๒ อัตรา
๑.๒ ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จานวน ๒ อัตรา
๑.๓ ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
จานวน ๒ อัตรา
รวมพนักงานจ้างกองคลัง
จานวน ๖ อัตรา
๓. กองช่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ
๓.๑ ผู้ชว่ ยเจ้าหน้าที่ธุรการ
จานวน ๑ อัตรา
๓.๒ ผูช้ ่วยช่างไฟฟ้า
จานวน ๒ อัตรา
๓.๓ ผูช้ ่วยช่างโยธา
จานวน ๒ อัตรา
๓.๔ ผูช้ ่วยช่างเครื่องยนต์
จานวน ๑ อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ
๓.๕ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จานวน ๑ อัตรา
รวมพนักงานจ้างกองช่าง
จานวน ๗ อัตรา
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ
4.1 ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ
4.2 พนักงานขับรถยนต์
จานวน ๔ อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
4.3 คนงานประจารถขยะ
จานวน ๑๓ อัตรา
4.4 คนงาน
จานวน ๘ อัตรา
รวมพนักงานจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 26 อัตรา

