
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลหอไกร 

เรื่อง  โครงสรา้งสว่นราชการ ประเภทและระดับต าแหน่งพนักงานเทศบาล 

ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563) 

---------------------------- 

  ด้วยเทศบาลต าบลหอไกร ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  

2561 - 2563  โดยก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของ

เทศบาล ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร ในการประชุมครั้งที่  9/2560  

เมื่อวันที่   26 กันยายน  2560 ได้เห็นชอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ  

2561-2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560นั้น จึงก าหนดโครงสร้างส่วนราชการของ

เทศบาลต าบลหอไกร  ดังนี้ 

  1. ส านักปลัดเทศบาล ให้มหีนา้ที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล 

และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหนา้ที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับ

และเร่งรัด การปฏิบัติราชการของสว่นราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ

ปฏิบัติราชการของเทศบาล การวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการก าหนด

นโยบายจัดท าแผนหรอืโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจ

เป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารหรือความมั่นคงของ

ประเทศ  ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล  หรือโครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับ

กรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การเตรียม

แผนป้องกันภัยและฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสา

ธารณภัย การฟื้นฟูหลังเกิดภัย  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

  2. กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน   เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน 

การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ            

การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลองประจ าเดือนประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล  

งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่

ได้รับมอบหมาย 

 

3. กองชา่ง... 
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  3. กองช่าง  หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูล

ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ  

การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและ

ซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การ

รวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล

และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามัน

เชื้อเพลิง  งานสถานที่  งานไฟฟ้าสาธารณะ  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริม

สุขภาพและอนามัย  การป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  และงานอื่น ๆ  เกี่ยวกับการ

ให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการ

สาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

บริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา

และอาชีวศึกษา  โดยให้มีงาน ธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน           

งานศกึษานิเทศก์  งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึก

และส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  งานกิจการศาสนา  ส่งเสริม

ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอก

โรงเรียน  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

  6. กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การ

ส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน   การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบ ชุมชนหนาแน่น  และชุมชนแออัด  

การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  และงานสาธารณะ  

การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม  และงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องและที่

ได้รับมอบหมาย 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่   11   ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 

    

 

  (นายทองค า   แสงจันทร์) 

  นายกเทศมนตรีต าบลหอไกร 



 

 

 

       

ประกาศเทศบาลต าบลหอไกร 

เรื่อง  การแบ่งสว่นราชการภายในของเทศบาลต าบลหอไกร 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  ด้วยเทศบาลต าบลหอไกร ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ 

2561-2563  โดยก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของ

เทศบาล ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2560  

เมื่อวันที่  26 กันยายน  2560 ได้เห็นชอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 

2561 - 2563) โดยมีผลตั้งแตว่ันที่  1  ตุลาคม  2560 นั้น จึงประกาศแบ่งส่วนราชการภายในของ

เทศบาลต าบลหอไกร ดังนี้ 

 1. ส านักปลัดเทศบาล  ให้มีหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน

เทศบาลลูกจา้ง และพนักงานจา้ง  ให้รับผดิชอบในการปฏิบัติราชการของส านักปลัดเทศบาล  โดยแบ่ง

งานภายในออกเป็น 3  ฝา่ย  8   งาน  ดังนี ้

       1.1 ฝา่ยอ านวยการ 

               1.1.1 งานบริหารทั่วไปและกิจการสภา 

  1.1.2 งานการเจา้หนา้ที่ 

            1.2  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

               1.2.1 งานวิเคราะหน์โยบายและแผนงาน 

                1.2.2 งานจัดท างบประมาณ 

              1.2.3 งานกฎหมายและคดี 

               1.2.4 งานบริการและเผยแพร่วชิาการ 

             1.3 ฝา่ยปกครอง 

               1.3.1 งานทะเบียนราษฎรและบัตร 

               1.3.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  2. กองคลัง  ให้มผีูอ้ านวยการกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจา้ง 

และพนักงานจ้าง  ให้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง  โดยแบ่งส่วนราชการภายใน

ออกเป็น  1  ฝา่ย  4 งาน  ดังนี้ 

/2.1 ฝา่ยบริหารงาน... 
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   2.1 ฝา่ยบริหารงานคลัง 

       2.1.1 งานการเงนิและบัญชี 

                 2.2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

                 2.3.3 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

                 2.4.4 งานพัสดุและทรัพย์สนิ 

3. กองช่าง  ให้มผีูอ้ านวยการกองชา่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจา้งและ 

พนักงานจ้าง ให้รับผดิชอบในการปฏิบัติราชการของกองช่าง  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  1  

ฝา่ย  4 งาน  ดังนี้ 

   3.1  ฝา่ยการโยธา 

                   3.1.1 งานวิศวกรรมและผังเมอืง 

                   3.1.2 งานสาธารณูปโภคและการโยธา 

                   3.1.3 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 

                        3.1.4 งานสวนสาธารณะ 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ให้มผีูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อมเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ให้รับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  1  ฝ่าย  6  งาน  

ดังนี้ 

   4.1 ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข 

                 4.1.1 งานบริการสาธารณสุข 

              4.1.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

                4.1.3 งานสุขาภบิาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

                  4.1.4 งานส่งเสริมสุขภาพ 

                  4.1.5 งานรักษาความสะอาด 

                  4.1.6 งานสัตวแพทย์  

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ให้มผีูอ้ านวยการกองการศกึษา เป็น 

ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ให้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกอง

การศกึษา  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น   3  งาน  ดังนี ้

   5.1 งานการศึกษาปฐมวัย 

       5.2 งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 

       5.3 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

/6. กองสวัสดิการ… 
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6. กองสวัสดิการสังคม  ให้มผีูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็นผู้บังคับบัญชา 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ให้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสวัสดิการสังคม  

โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  1  ฝ่าย  5  งาน  ดังนี้ 

   6.1 ฝา่ยพัฒนาชุมชน  

               6.1.1 งานพัฒนาชุมชน 

               6.1.2  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

              6.1.3  งานพัฒนาเด็ก  สตร ี คนชราและคนพิการ 

              6.1.4  งานสังคมสงเคราะห์ 

              6.1.5  งานฝึกและสง่เสริมอาชีพ 
   

ประกาศ  ณ  วันที่  11    ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 

    

 

    (นายทองค า   แสงจันทร์) 

  นายกเทศมนตรีต าบลหอไกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       

ประกาศเทศบาลต าบลหอไกร 

เรื่อง  การใชแ้ผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2563 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  ด้วยเทศบาลต าบลหอไกร ได้ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี  ประจ าปี

งบประมาณ 2561-2563  เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน          

ส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  และการใช้ต าแหน่งในการบริหารงานให้สอดคล้อง เหมาะสม

กับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาลต าบลหอไกร  เป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการ

พัฒนา  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ซึ่งสามารถใช้เป็น

เครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ประกอบกับมติคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร  ในการประชุมครั้งที่  9/2560  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 

เทศบาลต าบลหอไกร  จึงขอประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2561 – 2563  โดยมีผลตั้งแต่

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2560  เป็นต้นไป  รายละเอียดตามแผนอัตราก าลังฯ  แนบท้ายประกาศนี้ 

  จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  11  ตุลาคม  พ.ศ.2560 

 

 

    (นายทองค า   แสงจันทร์) 

  นายกเทศมนตรตี าบลหอไกร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


