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1. หลกัการและเหตุผล 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล      เรื.อง      มาตรฐานทั.วไปเกี.ยวกบัอตัรา 
ตาํแหน่งและมาตรฐานของตาํแหน่ง  ลงวนัที.  22  พฤศจิกายน  2544  ขอ้ 5  กาํหนดให ้  คณะกรรมการพนกังาน
เทศบาล (ก.ท.จ.)   กาํหนดตาํแหน่งพนกังานเทศบาล  วา่จะมีตาํแหน่งใด  ระดบัใด  อยูใ่นส่วนราชการใด  จาํนวน
เท่าใด  โดยใหค้าํนึงถึงภารกิจหนา้ที.ความรับผิดชอบ  ลกัษณะงานที.ตอ้งปฏิบติั  ความยากและคุณภาพของงาน  
ปริมาณงาน  ตลอดทั=งภาระค่าใชจ่้ายของเทศบาลและของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนที.จะตอ้งจ่ายในดา้นบุคคล  โดยให้
เทศบาลจดัทาํแผนอตัรากาํลงัของพนกังานเทศบาลเพื.อใชใ้นการกาํหนดตาํแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั=งนี=   ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  หลกัเกณฑ ์  และวธีิการที.คณะกรรมการกลางพนกังาน
เทศบาล (ก.ท.)  กาํหนด 
  1.2 คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล (ก.ท.)  ในการประชุมครั= งที. 11/2544  เมื.อวนัที.  26  
ธนัวาคม  2544  และในการประชุมครั= งที.  5/2545  เมื.อวนัที.  31  พฤษภาคม  2545  ไดมี้มติเห็นชอบประกาศ
กาํหนดการกาํหนดตาํแหน่งพนกังานเทศบาล และกาํหนดใหจ้ดัทาํแผนอตัรากาํลงัของเทศบาลเพื.อเป็นกรอบในการ
กาํหนดตาํแหน่งและการใชต้าํแหน่งพนกังานเทศบาล  โดยใหเ้สนอให ้ ก.ท.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  โดยให้
เทศบาลแต่งตั=งคณะกรรมการจดัทาํแผนอตัรากาํลงั    วเิคราะห์อาํนาจหนา้ที.และภารกิจของเทศบาล  วเิคราะห์ความ
ตอ้งการกาํลงัคน  วเิคราะห์การวางแผนการใชก้าํลงัคน  จดัทาํกรอบอตัรากาํลงัและกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื.อนไขใน
การกาํหนดตาํแหน่งพนกังานเทศบาลตามแผนอตัรากาํลงั  ที.จดัทาํขึ=นในครั= งแรก   
  1.3 ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาล(ก.ท.จ.)จงัหวดันครราชสีมา เรื.อง หลกัเกณฑแ์ละ
เงื.อนไขเกี.ยวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ ์ และวธีิปฏิบติัที.ไดก้าํหนดไวต้ามมาตรฐาน
ทั.วไปตามขอ้ 1.1  และตามประกาศกาํหนด ตามขอ้ 1.2  ซึ. งคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  (ก.ท.)  ไดใ้หค้วาม
เห็นชอบแลว้ในการประชุมคณะกรรมการ ก.ท.ครั= งที. 9/2545  เมื.อวนัที.  23  กนัยายน  พ.ศ.2545  และผูว้า่ราชการ
จงัหวดันครราชสีมา  ในฐานะประธานกรรมการพนกังานเทศบาล  (ก.ท.จ.) จงัหวดันครราชสีมา  ไดล้งนามเมื.อวนัที.  
11  พฤศจิกายน  2545 
  1.4 จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าว  เทศบาลตาํบลมะค่า  จึงไดจ้ดัทาํแผนอตัรากาํลงั  3  ปี  สาํหรับ
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2552 - 2554  ขึ=น 
 

2. วตัถุประสงค์ 
  2.1  เพื.อให้เทศบาลตาํบลมะค่า  มีโครงสร้างการบริหารและระบบงานที.เหมาะสมไม่ซํ= าซอ้น 
  2.2 เพื.อให้เทศบาลตาํบลมะค่า  มีการกาํหนดตาํแหน่ง  การจดัอตัรากาํลงัใหเ้หมาะสมกบัอาํนาจ
หนา้ที.ของเทศบาล  ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496  พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั=นตอนการกระจาย
อาํนาจแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ.น  พ.ศ.2542  และกฎหมายอื.นที.เกี.ยวขอ้ง 
  2.3 เพื.อใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาล (ก.ท.จ.)  สามารถตรวจสอบการกาํหนดตาํแหน่งและการใช้
ตาํแหน่งพนกังานเทศบาลและลูกจา้งใหเ้หมาะสม 



  2.4 เพื.อเป็นแนวทางในการดาํเนินการวางแผนการใชอ้ตัรากาํลงั  การพฒันาบุคลากรของเทศบาลให้
เหมาะสม 
  2.5  เพื.อใหเ้ทศบาลตาํบลมะค่า  สามารถวางแผนอตัรากาํลงัในการบรรจุแต่งตั=งขา้ราชการเพื.อใหก้าร
บริหารงานของเทศบาลตาํบลมะค่า เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิK ต่อภารกิจตามอาํนาจหนา้ที.  มี
ประสิทธิภาพ มีความคุม้ค่า  สามารถลดขั=นตอนการปฏิบติังาน  และมีการลดภารกิจและยบุเลิกหน่วยงานที.ไม่จาํเป็น
การปฏิบติัภารกิจสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
  2.6  เพื.อใหเ้ทศบาลตาํบลมะค่า  สามารถควบคุมภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไป
ตามที.กฎหมายกาํหนด 
 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาํแผนอตัรากาํลงั   3  ปี 
  คณะกรรมการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัของเทศบาลตาํบลมะค่า  ซึ. งมีนายกเทศมนตรีตาํบลมะค่าเป็น
ประธาน  เห็นสมควรใหจ้ดัทาํแผนอตัรากาํลงั  3   ปี  โดยใหมี้ขอบเขตเนื=อหาครอบคลุมในเรื.องต่าง ๆ  ดงัต่อไปนี=  
  3.1 วเิคราะห์ภารกิจ อาํนาจหนา้ที.ความรับผิดชอบของเทศบาลตาํบลมะค่า ตามพระราชบญัญติัเทศบาล  
พ.ศ.2496  พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั=นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ.น  พ.ศ.2542 ตลอดจน
กฎหมายอื.น  ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพฒันาอาํเภอ  แผนพฒันาจงัหวดั  นโยบาย
ของรัฐบาล  และสภาพปัญหาของเทศบาลตาํบลมะค่า 
  3.2 กาํหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจดัระบบงาน  เพื.อรองรับภารกิจตามอาํนาจ
หนา้ที.ความรับผดิชอบ  ใหส้ามารถแกปั้ญหาของเทศบาลตาํบลมะค่า  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3.3 กาํหนดตาํแหน่งในสายงานต่าง ๆ   จาํนวนตาํแหน่งและระดบัตาํแหน่ง  ใหเ้หมาะสมกบั
ภาระหนา้ที.ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน  รวมทั=งสร้างความกา้วหนา้ในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่าง ๆ  
  3.4 จดัทาํกรอบอตัรากาํลงั   3  ปี  โดยภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลตอ้งไม่เกินร้อยละ  40  
ของงบประมาณรายจ่าย 
  3.5 ใหพ้นกังานเทศบาลทุกคนไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถอยา่งนอ้ยปีละ  1  ครั= ง 
 

4. สภาพปัญหาของพื3นที4และความต้องการของประชาชน 
  เทศบาลตาํบลมะค่า  มีพื=นที.  4.85  ตารางกิโลเมตร  มีพื=นที.การปกครอง  4  หมู่บา้นประกอบดว้ย 
  หมู่ที.  1     บา้นมะค่า 
  หมู่ที.  2     บา้นโนนดินทราย 
  หมู่ที.  5     บา้นโกรก - ดอนม่วง 
  หมู่ที. 13    บา้นมะเกลือ 
 

ซึ. งหมู่ที.   1    มีพื=นที.ทั=งหมดอยูใ่นเขตเทศบาล  ส่วนอีก  3   หมู่บา้น   มีพื=นที.บางส่วนอยูใ่น 
ความดูแลและรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมะค่า  และภายในเขตเทศบาลตาํบลมะค่าประกอบไปดว้ย  5  
ชุมชน  ไดแ้ก่ 
 



  ชุมชนที.  1 บา้นมะค่า 
  ชุมชนที.  2 บา้นโนนดินทราย 
  ชุมชนที.  3 บา้นโกรก 
  ชุมชนที.  4 บา้นมะเกลือ 
  ชุมชนที.  5 บา้นดอนม่วง 
 

ประชากร  ณ  วนัที.  7  สิงหาคม  2551  มีจาํนวนทั=งสิ=น  1,902  คน  แยกเป็นชาย  900 คน  หญิง   
1,002   คน   จาํนวนครัวเรือน   479   ครัวเรือน 
 

จากสภาพพื=นที.      และจากการทาํเวทีประชาคมประชาชนภายในเขตเทศบาลตาํบลมะค่า   
ทาํใหไ้ดรั้บทราบสภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลมะค่า มีหลายดา้นดงันี=  
 

1.  ด้านโครงสร้างพื3นฐาน   
     1.1   การก่อสร้างและปรับปรุงถนนใหไ้ดม้าตรฐานและเพียงพอ 
     1.2   ไฟฟ้าสาธารณะตามถนนทุกสายมีไม่เพียงพอ   
                  1.3   ระบบการบริการนํ=าประปาใหมี้คุณภาพมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
     1.4   ระบบการระบายนํ=ามีไม่เพียงพอ  
     1.5   ความสะดวกในการอยูอ่าศยัและการประกอบอาชีพ  
 

 2.  ด้านเศรษฐกจิ 
     2.1   ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายไดน้อ้ยทาํใหก้ารหมุนเวยีนของเงินตรามีนอ้ย 
       2.2   การส่งเสริมอาชีพ  การสร้างงานและการลงทุนในเขตเทศบาลยงัมีนอ้ย 
      2.3   หาตลาดรองรับการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ   
 

 3. ด้านสังคม 
     3.1   ความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
      3.2   การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
     3.3   ส่งเสริมสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
     3.4   สร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชนและมีศกัยภาพ 
     3.5  ยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนและเสริมสร้างสวสัดิการอนัดีใหก้บัประชาชนในทอ้งถิ.น 
     3.6   บริการสาธารณสุขมูลฐานที.มีคุณภาพและพอเพียง 
     3.7   ประชาชนทุกคนมีการศึกษาที.มีคุณภาพ  ไดรั้บความรู้  ขอ้มูลข่าวสารอยา่งกวา้งขวาง 
 

 4. ด้านการเมืองการบริหาร 

     4.1   ส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชนในทอ้งถิ.น 
     4.2   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ.น 
     4.3   เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์ร 
     4.4   ความพึงพอใจสูงสุดที.ประชาชนไดรั้บบริการจากการปฏิบติังานของพนกังานและลูกจา้ง 
     4.5   จดัหาเครื.องมือเครื.องใชใ้หเ้พียงพอและมีคุณภาพไวบ้ริการประชาชน 



     4.6   ยกระดบัความรู้ความสามารถของพนกังานใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ4งแวดล้อม 

     5.1   ตอ้งการสวนสาธารณะและสถานที.พกัผอ่นหยอ่นใจเพิ.มขึ=น 
     5.2   การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
     5.3   ปรับปรุงบูรณะแหล่งนํ=าตามธรรมชาติเพื.อความสวยงามและใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
     5.4   ปรับปรุงพื=นที.รกร้างวา่งเปล่าเพื.อปลูกสร้างสวนป่า 
     5.5   เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการน่าอยูอ่าศยัและความสวยงาม 
     5.6  ปลูกสร้างจิตสาํนึกในความรัก  ความหวงแหนและความเป็นเจา้ของทรัพยากรธรรมชาติให้ 
                         ประชาชนในทอ้งถิ.นมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
 

5.  ภารกจิอาํนาจหน้าที4ของเทศบาล 
 5.1   ด้านโครงสร้างพื3นฐาน   มีภารกิจที.เกี.ยวขอ้งดงันี=  

1.    การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางบก  ทางนํ=า  และทางระบายนํ=า 
2.    การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื.น ๆ  
3.    การสาธารณูปการ 
4. การควบคุมอาคาร 
5. การจดัใหมี้และควบคุมตลาดและที.จอดรถ 
 

5.2   ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ    มีภารกิจที.เกี.ยวขอ้ง   ดงันี=  
1.    การจดัการศึกษา 
2.    การส่งเสริมกีฬา 
3.    การสาธารณสุข  การอนามยัครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
4. การส่งเสริม  การฝึกและประกอบอาชีพ 
5. การสังคมสงเคราะห์และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและผูด้อ้ยโอกาส 
 

5.3   ด้านการจัดระเบียบชุมชน   สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย    มีภารกิจที.เกี.ยวขอ้ง  ดงันี=  
1.    การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2.    การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
3.   การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความ 
      ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

5.4   ด้านการวางแผน   การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที4ยว  มีภารกิจเกี.ยวขอ้ง  ดงันี=  
1.     บาํรุงและส่งเสริมการทาํมาหากินของราษฎร  
2.     การพาณิชยแ์ละการส่งเสริมการลงทุน 
 

5.5   ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ4งแวดล้อม  มีภารกิจเกี.ยวขอ้ง  ดงันี=  
1.    การจดัการ  การบาํรุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ ที.ดิน  ทรัพยากร 



                                  ธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้ม 
2.    การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาสถานที.พกัผอ่นหยอ่นใจ 
3.    การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
4. การกาํจดัมูลฝอย  สิ.งปฏิกลูและนํ=าเสีย 
5. การดูแลรักษาที.สาธารณะ 
 

 5.6   ด้านการศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี   และภูมิปัญญาท้องถิ4น  มีภารกิจที.เกี.ยวขอ้ง  ดงันี=  
1.    บาํรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถิ.น  และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิ.น   
     

  5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกจิของส่วนราชการและองค์กรปกครอง 

                     ส่วนท้องถิ4น  มีภารกิจที.เกี.ยวขอ้ง  ดงันี=  
1.    การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
2.    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิ.น 
 

  จากภารกิจทั=ง  7  ดา้นตามที.กฎหมายกาํหนดใหอ้าํนาจเทศบาล  ทาํใหเ้ทศบาลตาํบลมะค่าตอ้งมีการ
วางแผนอตัรากาํลงั  3  ปี  เพื.อรองรับภารกิจอาํนาจหนา้ที.ความรับผิดชอบที.มีเพิ.มขึ=นในอนาคต  ทั=งนี= ใหส้ามารถจดั
โครงสร้าง  การแบ่งส่วนราชการภายใน  การจดัระบบงาน  การกาํหนดตาํแหน่งในสายงานต่างๆ  จาํนวนตาํแหน่ง  ระดบั
ตาํแหน่งเพิ.มขึ=น  ใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงานและคุณภาพของงาน  และเพื.อให้เทศบาลสามารถแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง 
ๆ  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 

6.  ภารกจิหลกัและภารกจิรอง   ที4เทศบาลจะดําเนินการ 
  เทศบาลตาํบลมะค่า วเิคราะห์แลว้พิจารณาเห็นวา่ภารกิจหลกัและภารกิจรองที.ตอ้งดาํเนินการ  ไดแ้ก่ 

 ภารกจิหลกั 
1. การพฒันาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและสิ.งก่อสร้างต่าง ๆ  
2. การพฒันาและปรับปรุง  บาํรุงรักษาทางบก  ทางนํ=าและทางระบายนํ=า 
3. การสังคมสงเคราะห์  การพฒันาคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข  การอนามยัครอบครัวและการ

รักษาพยาบาลแก่เด็ก  สตรี  คนชราและผูด้อ้ยโอกาส 
4. การบาํรุงและส่งเสริมการทาํมาหากินของราษฎร 
5. การรักษาความสะอาด  การกาํจดัมูลฝอย  สิ.งปฏิกลูและนํ=าเสียและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบา้นเมือง 
6. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิ.น 
 

 ภารกจิรอง 
1. การควบคุมอาคาร 
2. การจดัใหมี้และควบคุมตลาดและที.จอดรถ 
3. การส่งเสริมกีฬา  การจดัการศึกษา  การฝึกและการประกอบอาชีพ 



4. การรักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

5. การส่งเสริมการพาณิชยแ์ละการลงทุน 
6. การบาํรุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากป่าไมที้.ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้ม 
7. การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาสถานที.พกัผอ่นหยอ่นใจ 
8. การดูแลรักษาที.สาธารณะ 
9. การบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ.น และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิ.น 
10. การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 

7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอตัรากาํลงั 
  เทศบาลตาํบลมะค่า จดัเป็นเทศบาลขนาดกลาง  ชั=น  6 ซึ. งในการจดัทาํแผนอตัรากาํลงั  3  ปี  รอบที. 2 
ประจาํปีงบประมาณ  2549 – 2551  ไดก้าํหนดโครงสร้างส่วนราชการแบ่งออกเป็น  5  ส่วน  ไดแ้ก่  สาํนกัปลดัเทศบาล  
กองคลงั  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ.งแวดลอ้ม  และหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ซึ. งเทศบาลไดป้ระกาศส่วน
ราชการ  รวมทั=งไดมี้คาํสั.งแต่งตั=งพนกังานเทศบาลและลูกจา้งตามตาํแหน่งต่าง ๆ ไปเป็นที.เรียบร้อยแลว้  แต่เนื.องจาก
เมื.อไดมี้การดาํเนินภารกิจของเทศบาลไปไดส้ักระยะหนึ.ง  ปรากฎวา่ สถานการณ์บา้นเมืองไดเ้ปลี.ยนแปลงไป  ทั=งใน
ดา้นเศรษฐกิจและสังคม  มีการขยายตวัเมืองใหญ่ขึ=น  ภาระหนา้ที.ความรับผดิชอบของเทศบาล ก็เพิ.มปริมาณมากขึ=น
ตามลาํดบั  ส่งผลใหก้รอบอตัรากาํลงัตามโครงสร้างเดิมที.กาํหนดไว ้ เกิดปัญหาในเรื.องของอตัรากาํลงัผูป้ฏิบติังานมี
จาํนวนนอ้ย  ไม่เพียงพอกบัต่อการปฏิบติังาน  และไม่สามารถแกไ้ขปัญหาของประชาชนในพื=นที.ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
  ดงันั=น  เพื.อการบริหารงานของเทศบาลดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย  เกิดความคล่องตวั และสามารถ
แกปั้ญหาของประชาชนในพื=นที.ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   เทศบาลตาํบลมะค่า    จึงกาํหนดโครงสร้างอตัรากาํลงัใหม่  
เพื.อใหไ้ดค้นที.มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  และใชก้าํลงัคนที.มีอยูใ่หเ้หมาะสมกบัความรู้
ความสามารถของแต่ละคน  ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลและประชาชนในพื=นที.  อีกทั=งโครงสร้างอตัรากาํลงัที.
กาํหนดขึ=นใหม่นี=      เป็นการกาํหนดเพื.อรองรับการขยายงานของเทศบาลที.จะมีเพิ.มขึ=นในอนาคต 
 

8.  โครงสร้างการกาํหนดส่วนราชการ 
  จากสภาพปัญหาของเทศบาลตาํบลมะค่าดงักล่าว  เทศบาลตาํบลมะค่ามีภารกิจ  อาํนาจหน้าที.ที.
จะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวภายใตอ้าํนาจหนา้ที.ที.กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ.2496 พระ
ราชกาํหนดแผนและขั=นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ.น พ.ศ.2542  โดยมีการกาํหนด
โครงสร้างส่วนราชการ  ดงันี=  
  

  8.1   โครงสร้างส่วนราชการ  แบ่งส่วนราชการออกเป็น   5   ส่วน  คือ 
   1.  สาํนกัปลดัเทศบาล 
   2.  กองคลงั 
   3.  กองช่าง 



   4.  กองสาธารณสุขและสิ.งแวดลอ้ม 
   5.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

  1.  โครงสร้างเทศบาลตาํบลมะค่าจะกาํหนดภารกิจหลกัดา้นการพฒันาเมือง   การบริหารงานของเทศบาล  
จึงกาํหนดฝ่ายอาํนวยการ  ฝ่ายปกครอง  และฝ่ายป้องกนัและรักษาความสงบ  ใหเ้ป็นฝ่ายอยูใ่นสาํนกัปลดัเทศบาล   
เพื.อดาํเนินการตาม  พ.ร.บ. เทศบาล  2496  และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ ตาม  พ.ร.บ. กาํหนดแผนและขั=นตอนการ
กระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ.น  พ.ศ. 2542 
 

  2.  โครงสร้างเทศบาลตาํบลมะค่าจะกาํหนดภารกิจหลกัดา้นการพฒันารายไดข้องเทศบาล  จึงกาํหนด
ฝ่ายบริหารงานคลงั  ฝ่ายพฒันารายได ้  และฝ่ายแผนที.ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น  ใหเ้ป็นฝ่ายอยูใ่นกองคลงั  เพื.อ
ดาํเนินการตาม พ.ร.บ. เทศบาล  2496  และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ ตาม  พ.ร.บ. กาํหนดแผนและขั=นตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ.น  พ.ศ. 2542 
  

  3.  โครงสร้างเทศบาลตาํบลมะค่าจะกาํหนดภารกิจหลกัดา้นการพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื=นฐาน
ของเทศบาล  จึงกาํหนดฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  ฝ่ายการโยธา และงานธุรการ ใหเ้ป็นฝ่ายอยูใ่นกองช่าง  เพื.อ
ดาํเนินการตาม พ.ร.บ. เทศบาล  2496  และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ ตาม  พ.ร.บ. กาํหนดแผนและขั=นตอนการ
กระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ.น  พ.ศ. 2542 
   

  4.  โครงสร้างเทศบาลตาํบลมะค่าจะกาํหนดภารกิจหลกัดา้นการพฒันาการสุขาภิบาลและอนามยั  จึง
กาํหนดฝ่ายบริหารสาธารณสุข  ฝ่ายบริการสาธารณสุข และงานธุรการ ใหเ้ป็นฝ่ายอยูใ่นกองสาธารณสุขและ
สิ.งแวดลอ้ม  เพื.อดาํเนินการตาม พ.ร.บ. เทศบาล  2496  และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ ตาม  พ.ร.บ. กาํหนดแผนและ
ขั=นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ.น  พ.ศ. 2542 
 

  5.  โครงสร้างเทศบาลตาํบลมะค่า  จะกาํหนดภารกิจดา้นการตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในดา้นงบประมาณ บญัชี  ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหต้รงตามบญัชี  ตรวจสอบหลกัฐาน
เอกสารทางบญัชี  รวมทั=งการควบคุมเอกสารทางการเงินดว้ย  จึงกาํหนดงานตรวจสอบภายใน   ในหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน เพื.อดาํเนินการตาม พ.ร.บ. เทศบาล  2496  และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ ตาม  พ.ร.บ. กาํหนดแผน
และขั=นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ.น  พ.ศ. 2542 
 
 

 


