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ค าน า 

  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ของ
เทศบาลต าบลฉวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน
ก าลังคน พัฒนาก าลังคน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถด าเนินการตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลฉวาง ซึ่งมีนายกเทศมนตรีเป็น
ประธาน ได้วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่น รวมท้ังสดคล้องกับแผนพัฒนา
ต่างๆ จึงจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2546 – 2566) รายละเอียดปรากฏตาม
ในเล่มนี้ โดยหวังว่าสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นสู่การพัฒนาทุกๆด้าน ให้
ยั่งยืนต่อไป 
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๑. หลักการและเหตุผล   
การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 

เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยว เนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบเทศบาลต าบลฉวางจ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566               
ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงาน
ให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องใช้ประกอบการบริหารจัดการอัตราก าลังของบุคลากรในสังกัด โดยหลักการ
ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

    ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนเทศบาล  ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด 
อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก 
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาล
ต าบลฉวางจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 

      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาล จัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล เพ่ือเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล              
จังหวัดนครศรีธรรมราช  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้เทศบาลต าบลฉวาง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การ
วางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่ง
พนักงานเทศบาล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลฉวาง จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ที่จะได้รับ   
 ๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพ่ือให้เทศบาลต าบลฉวาง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
๒.1.๒ เพ่ือให้เทศบาลต าบลฉวาง มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสม 

กับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลฉวาง ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครฯรีธรรมราช สามารถตรวจสอบการ 
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งของเทศบาลต าบลฉวาง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลฉวาง 
    ๒.1.๕ เพ่ือให้เทศบาลต าบลฉวาง สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาล เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลฉวาง เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
    ๒.1.๖ เพ่ือให้เทศบาลต าบลฉวาง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 เทศบาลต าบลฉวาง มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร สร้างขวัญ

ก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ

เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนอัตราก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้ 

 
3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี

 กรอบแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตความส าคัญและกระบวนการ เรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

  The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมาย
ของการวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้บรรลุ
เปูาหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการก าหนด
กรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพื่อให้สามารถท างานได้ตามเปูาหมายขององค์กร 
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  International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้
องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 
  ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร 
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน 
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือ
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ 
และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้ องการ
เข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง การ
วางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กร
ต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
  3.2 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 

เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงานแบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ            
มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคตดังตาราง (ตารางการวิเคราะห์น ามาจากเอกสาร
ประกอบการบรรยายเรื่องการบริหารก าลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบต าแหน่งและ
ค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ก.ถ.))  
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“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ
เทศบาลต าบลฉวาง ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสานและ
ความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American Academy of 
Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัยและ
กระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตราก าลัง ในเทศบาลต าบลฉวาง ที่มีอยู่ดังนี้ 
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กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพื่อให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลฉวาง บรรลุผล
ตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณา
ว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรง
กับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงาน
ในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ เทศบาลต าบลฉวาง จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ 
และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการรักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิ
การศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ใน
ส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่าง
ทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานของเทศบาลต าบลฉวาง  ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลัง
จะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  เทศบาลต าบลฉวาง  ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่ละส่วน
ราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็นสายงาน
วิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับ
บัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

เทศบาลต าบลฉวาง น าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลังมาค านวนภาระค่าใช่จ่าย ซึ่ง
ประกอบด้วย  

9.1 เงินเดือน 
9.2 เงินประจ าต าแหน่ง 
9.3 เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
9.4 เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 
- เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
 - เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
 - เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.) 
 - เงินวิทยฐานะ 
โดยน าเงินเหล่านี้ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลฉวาง มาค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายทั้ง

ต าแหน่งที่มีคนครองและต าแหน่งว่าง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนอัตราก าลัง โดยใช้หลักวิธีการค านวณดังนี้ 
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1. ต าแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง 
ต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนข้ันต่ าของต าแหน่งในระดับ
แรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนขั้นสูงเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน  ส่วนการประเมินการ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
มีคนครอง 

1เดือน 30220 - - 1120 1110 1110 - - - 
 12เดือน 362640 - - 13440 13320 13320 - - - 

รวมทั้งป ี 362640 13440 13320 13320 376080 389400 402720 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
(ว่าง) 

ขั้นต่ าสุด 9740 
- - 

10250-9740=510 
49480-47990=1490 
(510+1490)/2 = 1000 

- - - 
ขั้นสูงสุด 49480 - - - 
ค่ากลาง 29610 - - - 

 12เดือน 355320 - - 1000 x 12 = 12000 - - - 
รวมทั้งป ี 355320 12000 12000 12000 367320 379320 391320 

 
2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการและบริหารท้องถิ่น มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ 

ครองต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าและขั้นสูงของ
ระดับต าแหน่งนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส าหรับต าแหน่งอ านวยการและบริหารท้องถิ่นเป็นกลุ่มที่ได้รับ
เงินประจ าต าแหน่งและเงินอ่ืน จะค านวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย โดยน าเงินดังกล่าวคูณ 12 เดือน ส่วนการประเมิน
การค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(มีเงิน

ต าแหน่ง) 

ต่อเดือน 43300 7000 7000 1630 1630 1640 - - - 
 12เดือน 519600 84000 84000 19560 19560 19680 - - - 
รวมทั้งป ี 687600 19560 19560 19680 707160 726720 746400 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(ว่าง) 

ขั้นต่ าสุด 22700 
7000 7000 

23830-22700=1130 
68640-66490=2150 

(1130+2150)/2 = 1640 

- - - 
ขั้นสูงสุด 68640 - - - 
ค่ากลาง 45670 - - - 

 12เดือน 548040 84000 84000 1640 x 12 = 19680 - - - 
รวมทั้งป ี 716040 19680 19680 19680 735720 755400 775080 
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3. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ใช้อัตราค่าจ้างในแต่ละกลุ่มในการค านวณ  กลุ่ม 1 – 3 โดยใช้ 

หลักการเดียวกันกับสายวิชาการและสายทั่วไป 
4. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจใช้หลักการคิดจากวุฒิที่ใช้ในการแต่งตั้งเป็นหลักในการ 

ค านวณ ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นใช้อัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทน   
 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 

 
 
 

1เดือน 15000 - - 600 630 650 - - - 
 12เดือน 180000 - - 7200 7560 7800 - - - 

รวมทั้งป ี 180000 7200 7560 7800 187200 197760 202560 

 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 
(ปวส.) 

  

1เดือน 11500 - - 460 480 500 - - - 
 12เดือน 138000 - - 5520 5760 6000 - - - 

รวมทั้งป ี 138000 5520 5760 6000 143520 149280 155280 
 

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ 
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

 
o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 

 ลั กษณะความ เชี่ ย ว ช าญไม่ สอดคล้ อ งกั บ ง านหลั ก ขอ ง เทศบาลต า บล 
ฉวาง 

 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 
สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 

 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
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การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยเทศบาลต าบลฉวาง ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

 

 กร ะจกด้ า น ที่  4  Driver:  เ ป็ น ก า ร น า ผ ล ลั พ ธ์ ที่ พึ ง ป ร ะส ง ค์ ข อ ง เ ทศ บ า ล ต า บ ล 
ฉวาง (ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจของเทศบาลต าบลฉวาง) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่ต้องใช้ 
ส า ห รั บ ก า ร ส ร้ า ง ผ ล ลั พ ธ์ ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ใ ห้ ไ ด้ ต า ม เ ปู า ห ม า ย  โ ด ย เ น้ น ที่ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  
การบริหารราชการ  สอดคล้ องและตอบโจทย์ กับการประ เมินประสิ ทธิ ภ าพของเทศบาลต าบล  
ฉวาง  (การตรวจประเมิน LPA)    
 

 กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อย
ใน 3 ประเด็นดังนี ้

            ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานในแต่
ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งาน
ในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งเทศบาลต าบลฉวาง พิจารณาทบทวนว่าการก าหนด
โครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 5 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านัก
ปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และกองการศึกษา 

 เทศบาลต าบลฉวาง ตระหนักเสมอว่า การบรรจุแต่งตั้งคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 
เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในแต่ละส่วนราชการ ล้วนเป็นเครื่องจักรส าคัญ 
ที่สามารถผลักดันให้ การท างานส าเร็จในระดับตัวบุคคล เป็นตัวขับเคลื่อนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานบรรลุ
เปูาหมาย ได้ 
 

 

 

 

             
 
 

เทศบาลต าบล
ฉวาง 

สว่น
ราชการ 
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 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากเทศบาลต าบลฉวางเป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวน
หนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ 
ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้   การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะ
เกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพ่ือ
รองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับเทศบาลต าบลขนาด
เดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  เทศบาลต าบลไม้เรียง  และเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง  ซึ่งเทศบาลต าบล
ทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะ
เดียวกัน 

 

จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลฉวาง เทศบาลต าบลไม้เรียง และ 
เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง  ซึ่งเป็นเทศบาลต าบลที่มี ประชากร  ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศ
ใกล้เคียงกันและเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จะพบว่าการก าหนดอัตราก าลังของเทศบาลต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่
แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  ของเทศบาลต าบลฉวาง  จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้อง
ปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ลดต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด  และ จ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  
สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง เทศบาลต าบลฉวาง ได้ขอใช้
บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2564 – 2566  
ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานเทศบาลจากการสอบ และท าให้พนักงานเทศบาล เพ่ิมขึ้น สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

ทต.ฉวาง ทต.ไม้เรียง ทต.ปากน า้ฉวาง 

พนกังานเทศบาล 15 19 15

ลกูจ้างประจ า 6 4 2

พนกังานจ้าง 9 9 19

15 

19 

15 

6 

4 

2 

9 9 

19 

จ ำ
นว

น 

แผนภูมิเปรียบเทยีบอัตรำก ำลัง 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 
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3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

เทศบาลต าบลฉวาง และส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของเทศบาลต าบลฉวาง การก าหนดอัตรา
ก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้เทศบาลต าบลฉวาง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 
  3.3.1 ท าให้เทศบาลต าบลฉวาง สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้เทศบาลต าบลฉวางสามารถวางแผน
ก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่เทศบาล
ต าบลฉวาง จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 
  3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต เทศบาลต าบลฉวางจึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
  3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลฉวาง ให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการของ
เทศบาลต าบลฉวาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 
  3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้
  3.3.5 ช่วยให้เทศบาลต าบลฉวาง สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และระดับทักษะของ
ก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและเทศบาลต าบลฉวาง บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ
เทศบาลต าบลฉวาง โดยรวม 
  3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ต าบลฉวาง เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ(Equal Employmen 
Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ
แต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
วางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6  

   3.4.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

   3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลฉวาง 
         3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลฉวาง เช่น กฎระเบียบ การแบ่งส่วน
ราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

        3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis)  
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          3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีของเทศบาลต าบลฉวาง และส่งคณะท างานเพ่ือ
ปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  

          3.4.๔ เทศบาลต าบลฉวาง ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อคณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 

          3.4.๕ เทศบาลต าบลฉวาง ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ างบประมาณ                 
พ.ศ. 2564 – 2566   

          3.4.๖ เทศบาลต าบลฉวาง จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อ าเภอ และจังหวัด 
และส่วนราชการในสังกัด  

ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เทศบาลต าบลฉวาง 
วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 

พฤษภาคม 2563 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
อัตราก าลัง อปท. ข้างเคียง 

เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง 
เทศบาลต าบลไม้เรียง 

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2563 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
ประชุมคณะกรรมการ 

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ ภาร
งาน  อัตราก าลังที่มีอยู่ และพิจารณาปริมาณ
งานที่เกิดขึ้น เหตุผลความส าคัญของการ
ก าหนดต าแหน่งเพ่ิม 

สิงหาคม 2563 ส่งร่างแผนอัตราก าลัง ขอความเห็นชอบ  
ก.ท.จ.จังหวัดและ ก.ท.จ.ประชุมพิจารณา 

เสนอ ก.ท.จ.จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กันยายน 2563 ก.ท.จ.จังหวัด แจ้งมติให้ อปท.ทราบ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง มีผล 1 ต.ค.63 
1 ตุลาคม 2563 แผนอัตราก าลัง 3 ปี มีผลบังคับใช้ ทต.ฉวาง ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 

2564 -2566  

 

4.สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 

 จากการ ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลฉวาง พบปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 2564 – 2566 แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ 
เพ่ือสะดวกในการด าเนินการแก้ไขใหต้รง กับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง เช่น   

 

 4.๑  ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน    
(1) การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ยังไม่ทั่วถึง 
(2) การประปายังไม่ทั่วถึง ขาดแคลนน้ าอุปโภค – บริโภค 
 

 4.2  ด้านสังคม  
(1) การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  

  (2) การส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
(3) การดูแล  และการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  คนชรา ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
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(4) การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาชุมชนของประชาชนรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน  

(5) ปัญหายาเสพติด  
 

4.3  ผลผลิตด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
(1)  การปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตเทศบาล 
(2)  การจัดวางระบบผังเมืองรวม  
(3)  การจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย  
(4)  การบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า  
(5)  การตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดลอม  
(6)  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

4.4  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 (1) การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง 
 (2) ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 (3) เกษตรกรขาดความรู้ในการรักษามาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร 

   (4) ขาดการรวมกลุ่มหรือองค์กรเพ่ือตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน 
   (5) ไม่มีศูนย์แสดงสินค้าและผลผลิตของชุมชน 
 

4.5 ด้านการศึกษา 
(1)  ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน  ชุมชน  เทศบาล  ยังมีน้อย 
(2)  เครื่องมือเทคโนโลยีด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ 
(3) ประชาชนขาดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
 

4.6  ด้านการเมืองการบริหาร  
(1) บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ  ข้อกฎหมาย 
(2) ความต้องการของประชาชนมีมากแต่การตอบสนองมีน้อย  เนื่องจากข้อจ ากัดทาง
งบประมาณ   
(3) การใช้เทคโนโลยี  และระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานยังมีน้อย 
(4) อ านาจในการบริหารงานบุคคลมีความยืดหยุ่นมากเกินไป  จนท าให้ขาดความ
ช านาญเฉพาะด้าน 
(5) บุคลากรมีจ านวนมากท าให้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรต้องกระทบค่าใช้จ่ายที่
สูงขึ้น 
(6) การบริหารงานยึดระบบอุปถัมภ์ มากกว่าคุณธรรมท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารงานบุคคล 
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ขัน้ท่ี 1 

วางแผน 

ขัน้ท่ี 2 

พจิารณานโยบายการ
บริหารก าลงัคนภาครัฐ 

ขัน้ท่ี 3 

เก็บข้อมูล ยุทธศาสตร์ 
ภารกิจสว่นราชการ 

ขัน้ท่ี 4 

เก็บข้อมูลกระบวนการ
ท างานจริง 

ขัน้ท่ี 5 

พจิารณาอุปสงค์ก าลงัคน 

ชัน้ท่ี 6 

พจิารณาอุปทานก าลงัคน 

ชัน้ท่ี 7 

ก าหนดจ านวน สายงาน 
ประเภท   

ขัน้ท่ี 8 

การจดัท ากรอบอตัราก าลงั
ของสว่นราชการ 

 การวิเคราะห์อัตราก าลังคนของเทศบาลต าบลฉวาง   
 เทศบาลต าบลฉวางยึดหลักวิธีวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังคน จากคู่มือวิเคราะห์อัตราก าลัง
ของส่วนราชการ ของส านักงานพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ. น ามาประยุกต์ใช้กับ
การวิเคราะห์ต าแหน่งของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลฉวาง ใช้หลักบันได 8 ขั้น 

การวิเคราะห์อัตราก าลังคนในเทศบาลต าบลฉวางแบบบันได 8 ขั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บันไดขั้นที่ 1 การวางแผนงาน 
 เทศบาลต าบลฉวางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อพิจารณากรอบ
อัตราก าลัง ของบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย   

เทศบาลต าบลฉวาง ได้แตง่ต้ังคณะกรรมการจดัท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
– ๒๕๖6  ซึ่งประกอบด้วย 

   
   1  นายกเทศมนตรี           ประธานกรรมการ 
   2  ปลัดเทศบาล      กรรมการ  
 3  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                กรรมการ 
 4  ผู้อ านวยการกองคลัง             กรรมการ 
 5  ผู้อ านวยการกองช่าง             กรรมการ 
 6  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          กรรมการ 
 7  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            กรรมการ 
 8  หัวหน้าฝุายอ านวยการ                กรรมการและเลขานุการ 
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  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที ่ ดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลฉวาง ตามกฎหมายจัดตั้ง

องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อ านาจให้แก่องคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู้บริหารและ สภาพปัญหาของเทศบาลต าบล
ฉวาง 

 2. ก าหนดโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ ตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาล ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง ความ
ต้องการของประชาชน 

 3. ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม กับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ 

 ๔. ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในเทศบาลต าบลฉวาง โดยให้หัวหน้าส่วน ราชการเข้ามา
มีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ อ านาจหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ลูกจางประจ าในเทศบาล
ต าบลฉวาง ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง 

 ๕.ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจา้ง จ านวนต าแหนงให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเ้หมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลฉวาง 

 ๖. จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินร้อยละ
สี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 
 ๗. ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 บันไดขั้นที่ 2 การพิจารณานโยบายการบริหารก าลังคนภาครัฐ 
 ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลฉวาง จัดท าตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  
25 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ป ระจ าปี
งบประมาณ 2564 – 2566 ใช้หลักการด าเนินการควบคู่กับหนังสือส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 70 ลงวันที่  19 มิถุนายน  2563  เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 – 2566 เพ่ือให้เทศบาลต าบลฉวาง มีหลักในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี และบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริม
สุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อ
เหตุการณ ์และต้องสอดคล้องกับ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลฉวาง ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที ่1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง และโครงข่ายด้านเศรษฐกิจให้มีความพร้อมได้มาตรฐาน                       
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
   - การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   
โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และจัดระบบการคมนาคมให้เป็น
ระเบียบปลอดภัย  เช่น  ซ่อมแซมถนน ปรับปรุงพนังก้ันน้ า ซ่อมแซมไหล่ทาง ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์ที ่2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน   
  2.1  แผนงานการศึกษา 
  2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  2.3  แผนงานสาธารณสุข 
  2.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  2.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   - เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม เพ่ือให้องค์กรชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น เพ่ือสนับสนุนอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน ของเด็ก การพัฒนาด้าน
การศึกษาการสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจากยาเสพติด  ปลอดผู้มีอิทธิพล  อนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  พัฒนาทักษะฝีมือ  ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน  และมีรายได้ที่
มั่นคง  พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  การพัฒนาและจัดหา
แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค   การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ  สถานที่ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน สนาม
กีฬา  สวนสาธารณะ  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และมีการบริการพื้นฐานที่สะดวกและเพียงพอ 
ยุทธศาสตร์ที ่3.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  3.2  แผนงานสาธารณสุข  

-ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   พ้ืนที่ตามธรรมชาติจะท าหน้าที่รักษาสมดุล 
ของธรรมชาติ ระบบบ าบัดน้ าเสียและช าระล้างสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในชุมชน การก าจัดขยะ พัฒนาและบริหาร
จัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ คู คลอง หนอง บึง แหล่งน้ าชลประทานให้สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี ฟ้ืนฟูและ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น ปุาไม้  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์ที ่4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการที่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  4.2  แผนงานการพาณิชย์ 
  4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

-ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  ให้ความรู้เกษตรกรในการรักษามาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร   
สร้างการรวมกลุ่มหรือองค์กรเพ่ือตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน  จัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าและผลผลิตของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน 
  5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  5.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  5.3  แผนงานงบกลาง 
  -เพ่ือพัฒนาศักยภาพขององค์กรต่าง ๆในการชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของส านักปลัด กองคลัง เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  สร้าง
ทัศนคติที่ดี ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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 บันไดขั้นที่ 3 การเก็บข้อมูลยุทธศาตร์และภารกิจของหน่วยงาน 
 เมื่อเทศบาลต าบลฉวาง มียุทธศาสตร์ในการก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการในองค์กรแล้ว จึง
ด าเนินการก าหนดเปูาประสงค์และภารกิจของหน่วยงานเพ่ือที่จะให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาว่า ในยุทธศาสตร์
แต่ละยุทธศาสตร์ มีเปูาประสงค์อย่างไร และเทศบาลต าบลฉวาง จะก าหนดต าแหน่งใด เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุ
เปูาประสงค์นั้น และปัจจุบันเทศบาลต าบลฉวาง มีอัตราก าลังในการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์นั้นเพียงพอหรือไม่ 
และยุทธศาสตร์ใดที่มีคนเกินความจ าเป็นเพ่ือที่คณะกรรมการจะได้ปรับเกลี่ยต าแหน่งในกรณีต าแหน่งว่าง นั้น เพ่ือ
รองรับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 – 2566 ภายใต้ภารกิจ
ของแต่ละส่วนราชการ  5 ส่วนราชการ 

การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงาน
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจของเทศบาลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน            
การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ เทศบาลต าบลฉวาง  ได้พิจารณาด้วยว่า
อัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนด
อัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา 
กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1. ส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ของเทศบาล และ 
ราชการที่มิได้ก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดของเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานด้าน
ธุรการ งานสารบรรณ  การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท าร่างข้อบัญญัติเทศบาล การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภา
เทศบาล การให้ค าปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ด าเนินการเก่ียวกับอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่ืน รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตาม
นโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีโครงสร้างงานในส านักงานปลัด ดังนี้  
     1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
   1.1.1 งานธุรการ 

  1.1.2 งานแผนและงบประมาณ 
  1.1.3 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 
  1.1.4 งานงานการเจ้าหน้าที่ 
  1.1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1.1.6 งานนิติการ 
  1.1.7 งานพัฒนาชุมชน 
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 - ส านักปลัดเทศบาล คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 2. กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน ทุกประเภท 
เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การน าส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินของเทศบาล รวบรวม
สถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การหักภาษีและน าส่งรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล  การยืมเงินทดรองราชการ การจัดสรรผลประโยชน์
จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การพัฒนารายได้  การ
ออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง ดังนี้
  
 2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง    

2.1.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี   
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

3. กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้าง และซ่อม
บ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  
การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่าย
วัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองช่าง ดังนี้ 

  3.1 งานสาธารณูปโภค 
- กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้ 

พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  
การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงาน 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินงานให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์
ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงงาน
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัยการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมปูองกันโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภคจัดบริการ รักษาความสะอาด 
การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยมีโครงสร้างงานในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
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4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1.1 งานสุขาภิบาลและอนามัย 

   - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนรักษาพยาบาล  ให้การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม การ
บริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
แต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี

5. กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านการศึกษา  การวิเคราะห์  วิจัย 
และพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล ประเมินผล  การพัฒนาต าราเรียน  การวางแผนการศึกษา ตาม
มาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การจัดการและส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกอง
การศึกษา ดังนี ้

5.1  ฝ่ายบริหารงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
         5.1.1  งานธุรการ 

   - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ใน
การบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนม ี
 

การจัดอัตราก าลังเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
เทศบาลต าบลฉวาง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ต าแหน่งที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาเมือง และ
โครงข่ายด้าน
เศรษฐกิจให้มีความ
พร้อมได้มาตรฐาน 

- การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  
บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และ
จัดระบบการคมนาคมให้ เป็นระเบียบปลอดภัย  เช่น  
ซ่อมแซมถนน ปรับปรุงพนังก้ันน้ า ซ่อมแซมไหล่ทาง ฯลฯ 
 

- ปลัดเทศบาล  
- รองปลัดเทศบาล. 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาคนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน 

-  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม 
เพ่ือให้องค์กรชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนมากขึ้น เพ่ือสนับสนุนอาหารเสริม(นม) อาหาร
กลางวัน ของเด็ก การพัฒนาด้านการศึกษาการสาธารณสุข 
การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจากยาเสพติด  

- ปลัดเทศบาล  
- รองปลัดเทศบาล. 
- นักบริหารงานสาธารณสุขฯ  
- ผช.นักพัฒนาชุมชน 
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ปลอดผู้มีอิทธิพล  อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  
พัฒนาทักษะฝีมือ  ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน  และ
มีรายได้ที่มั่นคง  พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ  เด็ก  
เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  การพัฒนาและ
จัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค   การปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานที่ราชการ  สถานที่ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน 
สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การปูองกันและบรรเทา             
สาธารณภัย  และมีการบริการพ้ืนฐานที่สะดวกและเพียงพอ 

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา (รถขยะ)  
- คนงานประจ ารถขยะ  
-  คนงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   พ้ืนที่
ตามธรรมชาติจะท าหน้าที่รักษาสมดุลของธรรมชาติ ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย  และช าระล้างสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในชุมชน  
การก าจัดขยะ  พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ  
คู  คลอง  หนอง  บึง แหล่งน้ าชลประทาน  ให้สามารถเก็บ
กักน้ าได้ตลอดปี ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เช่น ปุาไม้  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ฯลฯ 
 

- ปลัดเทศบาล  
- รองปลัดเทศบาล. 
- ผอ.กองช่าง  
- ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างฯ 
-คนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจและการที่
องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

-ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  ให้ความรู้เกษตรกรในการ
รักษามาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร  สร้างการรวมกลุ่ม
หรือองค์กรเพ่ือตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้า
และผลผลิตของชุมชน 
 

- ปลัดเทศบาล  
- รองปลัดเทศบาล. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
-หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
-ผช.นักพัฒนาชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   
ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการองค์กรให้ได้
มาตรฐาน 

-เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน สร้างขวัญ
ก าลังใจ สร้างทัศนคติที่ดี 

-พนักงานเทศบาลทุกระดับ 

 
 บันไดขั้นที่ 4 การเก็บข้อมูลกระบวนการท างานจริง 
 เทศบาลต าบลฉวาง ได้พิจารณาภาระค่างานที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้เก็บรวบรวมข้อมูล 
พิจารณาประกอบกับก าหนดหน้าที่งาน (JOB DESCRIPTION) และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง 
เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งที่ควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตราก าลังของบุคลากรในอนาคตตลอด
ระยะเวลา 3 ปี   
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แผนภูมิแสดงปีเกษียณอำยุรำชกำรของบุคลำกรตำมแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี 

2564-2566 2567-2569 2570-2572 หลงั 2573 

 บันไดขั้นที่ 5 การพิจารณาอุปสงค์ก าลังคน  
 หลั งรวบรวมข้อมูลดั งกล่ าวแล้ว  ตลอดระยะเวลาที่ แล้วมาแผนอัตราก าลั งที่ ใช้คือ                     
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 เบื้องต้นคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาปรับเกลี่ย
อัตราก าลังที่ว่างเพ่ือเป็นการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองภารกิจและงานที่เพ่ิมขึ้นได้ 
เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้ 

อัตราก าลังที่ว่าง และอัตราก าลังที่ต้องก าหนดเพิ่ม ของเทศบาลต าบลฉวาง 
ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน วิธีด าเนินการในต าแหน่งว่าง 

1 กองช่าง นายช่างโยธา 2 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

2 กองการศึกษา ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 

1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

3 กองการศึกษา หัวหน้าฝุายส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

4 ส านักปลัด พนักงานขับรถยนต์ 1 ด าเนินการสรรหาฯรอ มติ ก.ท.จ. เห็นชอบ 
5  นักวิชาการ

ตรวจสอบภายใน 
1 ก าหนดต าแหน่งเพ่ิมในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

 
บันไดขั้นที่ 6 การพิจารณาอุปทานก าลังคน 
 เทศบาลต าบลฉวาง  มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2564 – 2566 ดังนี้ 
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 จากแผนภูมิ พบว่าการเกษียณอายุราชการของ บุคลากรใน แผนอัตราก าลัง 2564 – 
2566 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 12 แต่คนที่เกษียณอายุราชการ เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น (รอง
ปลัดเทศบาลต าบลฉวาง) ซึ่งเป็นเครื่องจักรส าคัญในการบริหารจัดการเทศบาล ดังนั้นเทศบาลต าบลฉวาง มี
แนวทางในการรองรับกรณีรองปลัดเทศบาล ที่เกษียณ 3 แนวทาง 

1. ก่อนการเกษียณ 60 วัน เทศบาลต าบลฉวาง จะเตรียมการด าเนินการสรรหาบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ เพ่ือมาด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพ่ือให้ได้คนใหม่มาสานงานต่อคนที่เกษียณใน 1 ตุลาคม 
2566 ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ก าหนด  

2. หากไม่สามารถด าเนินการได้ในข้อ 1 เทศบาลต าบลฉวาง จะสรรหาคนมาด ารงต าแหน่ง 
(เสนอชื่อเข้า ก.ท.จ.จังหวัดนครศรีธรรมราช) ภายหลังจากต าแหน่งว่าง ใน 60 วัน  (รวมข้อ 1 และ ข้อ 2 ได้ 
120 วัน) 

3. หากเทศบาลต าบลฉวาง ไม่สามารถด าเนินการได้ ทั้งข้อ 1 และ 2 แล้ว เทศบาลต าบลฉวาง 
จะรายงานต าแหน่งผู้บริหารว่าง ขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

ซึ่งการด าเนินการเมื่อต าแหน่งว่างเกิดขึ้นแล้ว เทศบาลต าบลฉวาง มีปลัดเทศบาลเป็นผู้ดูแล 
จัดการมอบหมายงานที่ส าคัญที่จะสามารถรักษาราชการแทนและปฏิบัติงานในระหว่างการสรรหาได้  

 
บันไดขั้นที่ 7 การก าหนดจ านวน/สายงานและประเภทต าแหน่ง 

 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลฉวาง ใช้การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้อง
กับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนว
ใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน             
อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ 
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ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและ
ลักษณะงานของ เทศบาลต าบลฉวาง ดังนี้ 

 พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่
เน้นการใช้ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับ
บัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น   ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานเทศบาลไว้  
ดังนี้ 

- สายงานบริหารท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  
จึงมีการจ้างลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่  
หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่ง
ว่าง มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุราชการ  โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจ
สนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือ
ภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ เทศบาลต าบลฉวางเป็น
เทศบาลประเภทสามัญ ด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  
1 ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 บันไดขั้นที่ 8 คือการจัดท าแผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
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5.ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 การจัดท าแผนอัตราก าลังแต่ละส่วนราชการของเทศบาลต าบลฉวาง ใช้การวิเคราะห์ภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  อีกทั้งเทศบาลต าบลฉวาง ได้วิเคราะห์ภารกิจที่มี
อยู่ เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดส่วนราชการรองรับ และให้สอดคล้องกับภารกิจที่เกิดขึ้น เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1.1 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าทางบก และทางระบายน้ า  (มาตรา 
16 (2 ) มาตรา 50 (2))  

1.2 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.3 การสาธารณูปการ  (มาตรา 16(5)) 
1.4 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 
1.5 การผังเมือง (มาตรา 16(25)) 

1.6 ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา (มาตรา 51(1)) 

1.7 ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 51(7)) 
1.8 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26)) 
1.9 การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

(มาตรา 16(3) (มาตรา 51(3)) 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
การการซ่อม การสร้าง การบ ารุงรักษา 
ไฟฟูา ประปา สาธารณูปโภค ส่วนใหญ่ 
ดังนั้น การก าหนดส่วนราชการรองรับ
ภารกิจในด้าน นี้ คือ กองช่าง  

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1  การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9) (มาตรา 50 (6)) 
2.2 การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16(14)) 
2.3 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

(มาตรา 16(19) (มาตรา50(4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16)) 
2.5 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน(มาตรา 16(20) 

(มาตรา 51(4)) 
2.6 ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา 

51(6)) 

ด้านส่ง เสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
ทั้งด้วยสุขภาพพลานามัย และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดังนั้น การก าหนดส่วน
ราชการรองรับภารกิจในด้าน เป็นการ
ปฏิบัติงานประสานงานใน 2 ส่วนราชการ 
คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
และส านักงานปลัด โดยในส่วนของ
ส านักงานปลัด อยู่ในงานพัฒนาชุมชน  
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2.7 การควบคุมสัตว์เลี้ยง  (มาตรา 16(21)) 
2.8 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22)) 

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
3.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา 50(1)) 
3.2 การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการ

อนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ  (มาตรา 16(23) 
3.3 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่

อาศัย (มาตรา 16(12)) 
3.4 การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
3.5 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการ

ปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 
16(30)) 

3.6 การปูองกันและการบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16(29)) 
 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านนี้เป็นการ
ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนรวมทั้งความปลอดภัยทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้วย  ดังนั้น การก าหนด
ส่ วนราชการรองรับภารกิจ เป็นการ
ประสานงานการปฏิบัติระหว่าง 3 ส่วน
ราชการ คือ กองช่าง  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม และส านักงานปลัด ใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการ

ท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
4.1 บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากิจของราษฎร (มาตรา 51(5) 
4.2 การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.3 การพาณิชย์  และการส่ง เสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)             

(มาตรา 51(9)) 
4.4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 16(8)) 
4.5 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16(1)) 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในการส่งเสริมอาชีพและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการก าหนด
ส่วนราชการรองรับด้านนี้ มีการประสาน
การปฏิบัติงานระหว่าง 2 ส่วนราชการคือ 
กองคลัง และส านักงานปลัด  
งานพัฒนาชุมชน และงานนโยบายและ
แผน 

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
5.1 การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16(14)) 
5.2 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 

16(13)) 

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ภารกิจในด้านนี้เกี่ยวข้อง
กับบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในชุมชน ดังนั้นการ
ก าหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
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5.3 การดูแลที่สาธารณะ (มาตรา 16 (27)) 
5.4 การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย (มาตรา 16(18) 

มาตรา 50(3)) 
ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 16(11) มาตรา 50(8)) 
 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังนั้นการ
ก าหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ

ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  (มาตรา 50(5)) 
7.2 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน (มาตรา 16(5)) 
7.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอราษฏรในการพัฒนาท้องถิ่น  

(มาตรา 16(16)) 
 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภารกิจใน
ด้านนี้ เกี่ ยวข้องกับบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นการก าหนดส่วนราชการ
รองรับด้านนี้ คือ ส่วนราชการทุกกองใน
เทศบาลต าบลฉวาง (ส านักงานปลัด 
กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา) 

 
ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาลดังกล่าว สามารถจะแก้ไข 

ปัญหาของเทศบาลต าบลฉวางได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการของเทศบาล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
ผู้บริหารของเทศบาลเป็นส าคัญ 
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6.ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ เทศบาลต าบลฉวาง จะด าเนินการ มีดังนี ้
 

ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การก าหนดส่วนราชการรองรับกับภารกิจ 
ภารกิจหลัก 
1.การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
2.การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ 
3.การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
4.ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
5.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่
สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
6.ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
7.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

 
1.กองช่าง 
2.ส านักปลัดเทศบาล 
3.ส านักปลัดเทศบาล 
4.กองช่าง 
5.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7.ส านักปลัดเทศบาล 

ภารกิจรอง 
1.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
2.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ 
3.บ ารุงศิลปี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ
เทศบาล 

 
1.ส านักปลัดเทศบาล 
2.ส านักปลัดเทศบาล 
 

3.กองการศึกษา 
4.ทุกส่วนราชการ 
 

 

 

7.สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง   
 

 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ของเทศบาลต าบลฉวาง 
 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัย
ที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้   
 

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
 

1.1 S มาจาก Strengths  
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       
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1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     
 

2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
 

 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)  
ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลฉวาง (ระดับตัวบุคลากร) 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่  และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
2. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อนW 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
 

โอกาสO 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัดT 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของเทศบาลต าบลฉวาง (ระดับองค์กร) 

 
จุดแข็ง   S 

1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
4. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
5. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
 

โอกาสO 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
4. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 

ข้อจ ากัดT 
1. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จ า กั ดท า ใ ห้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พูนความรู้ ใ ห้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ  
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 
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8.โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

8.1  โครงสร้าง 
 

  เทศบาลต าบลฉวาง  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าว โดย
ก าหนดต าแหน่งของพนักงานให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการ
ด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตาม
ภารกิจนั้น และเทศบาลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดย
เริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้    

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
หมาย
เหตุ 

 
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
1.ส านักปลัดเทศบาล 
   ฝ่ายอ านวยการ 
   1)งานธุรการ 
   2)งานแผนและงบประมาณ 
   3)งานทะเบียนราษฏรและบัตรประจ าตัว 
      ประชาชน 
   4)งานการเจ้าหน้าที่ 
   5)งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   6)งานนิติการ 
   7)งานพัฒนาชุมชน 

   
  ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
  รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

1.ส านักปลัดเทศบาล 
   ฝ่ายอ านวยการ 
   1)งานธุรการ 
   2)งานแผนและงบประมาณ 
   3)งานทะเบียนราษฏรและบัตรประจ าตัว 
      ประชาชน 
   4)งานการเจ้าหน้าที่ 
   5)งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   6)งานนิติการ 
   7)งานพัฒนาชุมชน 
 

 

 

2.กองคลัง 
   ฝ่ายบริหารงานคลัง 
   1)งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
   2)งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 

2.กองคลัง 
   ฝ่ายบริหารงานคลัง 
   1)งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

     2)งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 

 

3.กองช่าง 
   1)งานสาธารณูปโภค 

   

   3.กองช่าง 
     1)งานสาธารณูปโภค      
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมาย
เหตุ 

 
4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
   1)งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

   
4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

     1)งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

 

 
5.กองการศึกษา 
   ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   1)งานธุรการ 

 
5.กองการศึกษา 
   ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     1)งานธุรการ 

 

   6.หน่วยตรวจสอบภายใน 
      1)งานตรวจสอบภายใน 

 

 

 เทศบาลต าบลฉวาง  ไดว้ิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง จากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วน
ราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่า
จะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และ
ปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้ การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมา
กรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  
 

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

ทต.ฉวาง 
ปลัดเทศบาล 1 - - - 
รองปลัดเทศบาล 1 - - - 

 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 1 - - - 
หัวหน้าฝุายอ านวยการ 1 - - - 
งานธุรการ - 1 - - 
งานแผนและงบประมาณ 1 - 1 - 
งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 1 1 - - 
งานการเจ้าหน้าที่ - - 1 - 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 3 4 - 
งานนิติการ 1 - - - 
งานพัฒนาชุมชน - - 1 - 
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ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

กองคลัง  
 

ผู้อ านวยการกองคลัง  1 - - - 
หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง 1 - - - 
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 1 - - - 
งานพัสดุและทรัพย์สิน 1 - - - 

กองช่าง 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง  1 - - - 
งานสาธารณูปโภค 2 - 2 - 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 1 - - - 
หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุขฯ 1 - - - 
งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม - 1 1 - 

กองการศึกษา 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 1 - - - 
หัวหน้าฝุายบริหารงานการศึกษาฯ 1 - - - 
งานธุรการ 1 - - - 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 - - - 

 

8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า  ต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล

ต าบลฉวาง ที่มีในปัจจุบัน ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวก าหนดเป็นเกณฑ์ ดังนั้นในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
2564 – 2566 เทศบาลต าบลฉวางจึงก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่วางไว้  ดังนี้ 

 
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564– 2566 

 

ส่วนราชการ 
กรอบ

อัตราก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าต้อง
ใช้ ในช่วงระยะเวลา  

3 ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด หมาย

เหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง 
(ปลัดเทศบาล) 
นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัต้น 
(รองปลัดเทศบาล) 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

รวม 2 2 2 2 - - -  
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ส่วนราชการ 
กรอบ

อัตราก า
ลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าต้อง
ใช้ ในช่วงระยะเวลา  

3 ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด หมาย

เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
 

ส านักปลัดเทศบาล (01) 
นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น 
(หัวหน้าส านักปลัด) 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น 
(หัวหน้าฝุายอ านวยการ) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  
นักบริหารงานทะเบียนและบัตร ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  
นิติกร ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  

 เจ้าพนักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง. 1 1 1 1 - - -  
ลูกจ้างประจ า 
นักจัดการงานทั่วไป 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
-1 

 
- 

 

นักการ 1 1 1 1 - -1 -  
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 2 2 2 2 - -1 -  
พนักงานเทศกิจ 1 1 1 1 - - -  
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (คุณวฒุิ) 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (คุณวุฒ)ิ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (คุณวฒุิ) 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพนัธ์ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย (คุณวุฒิ) 

1 1 1 1 - - -  

พนักงานดับเพลงิ (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 2 2 2 2 - - - ว่าง 1 

กองคลัง (04) 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
(หัวหน้าฝุายบริหารงานการคลัง) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -  

รวม 23 23 23 23 - - -  
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าต้อง
ใช้ ในช่วงระยะเวลา  

3 ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด หมาย

เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
 

กองช่าง (05) 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

นายช่างโยธา ปง./ชง. 2 2 2 2 - - - ว่างเดิม 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟาู (คุณวฒุิ) 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06) 
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น 
(หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

1 1 1 1 - - -  

 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง (ทักษะ) 

 
 

1 
 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

กองการศึกษา (08) 
นักบริหารงานการศึกษา ระดบัต้น 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา) 

 
1 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ว่างเดิม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัต้น) 
(หัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

1 
 

1 1 1 - - - ว่างเดิม 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -  
งานตรวจสอบภายใน (06)         

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 

รวม 12 13 13 13 +1 -3 -  
รวมทั้งสิ้น 37 38 38 38 +1 -3 -  
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10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี เทศบาลต าบลฉวาง 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลดัเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดบัต้น) 

กองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 

ฝุายอ านวยการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

ฝุายบรหิารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

ฝุายบรหิารงานสาธารณสุขฯ 
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดบัต้น) 

ฝุายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

1.งานธุรการ 
2.งานแผนและงบประมาณ 
3.งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

4.งานการเจ้าหน้าที ่
5.งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.งานนิติการ 
7.งานพัฒนาชุมชน 
 
 

1.งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้
2.งานพัสดุและทรัพย์สิน 

1.งานสาธารณูปโภค 

1.งานสุขาภิบาลและอนามยั 1.งานธุรการ 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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                                                                   โครงสร้างส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  (1) 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  (1) 

งานธุรการ งานแผนและงบประมาณ 
งานทะเบียนราษฎรและ 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
งานการเจ้าหน้าที ่

งานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
งานนิติการ งานพฒันาชุมชน 

ลูกจ้างประจ า 
-นักจัดการงานท่ัวไป  (1) 
-นักการ (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
 ประชาสัมพันธ์ (1) 

พนักงานเทศบาล 
-นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน ชก.  (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ               
-ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน (1) 
 

พนักงานเทศบาล 
-นักจัดการงานทะเบียน
และบัตร ปก. (1)  
      

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนักทรัพยากร 
 บุคคล  (1) 

พนักงานเทศบาล 
-เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ชง. (1) 
ลูกจ้างประจ า 
-พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดเบา (2) 
-พนักงานเทศกิจ (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผูช้่วยเจา้พนักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภยั (1) 
-พนักงานขับรถยนต์ (2) 
-พนักงานดับเพลิง (1) 

พนักงานเทศบาล 
-นิติกร ชก. (1) 

พนักงานจ้างตม
ภารกจิ 
-ผู้ช่วยนักพัฒนา 
 ชุมชน (1) 
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    โครงสร้างกองคลัง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  (1)  

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งานพัสดุและทรัพย์สิน 

พนักงานเทศบาล 

-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก. (1) 

พนักงานเทศบาล 

-เจ้าพนักงานพัสดุ  ปง. (1) 
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    โครงสร้างกองช่าง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

งานสาธารณูปโภค 

พนักงานเทศบาล 
-นายช่างโยธา ปง./ชง. (2)  ว่าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา (1) 
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1) 
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โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม ระดับต้น) (1) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม ระดับต้น) (1) 

งานสุขาภิบาล และ อนามัยสิ่งแวดล้อม 

ลูกจ้างประจ า 
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (1) 
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โครงสร้างกองการศึกษา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศกึษา ระดับต้น) (1) ว่าง 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศกึษา ระดับต้น) (1) ว่าง 

งานธุรการ 

พนักงานเทศบาล 
-เจ้าพนักงานธุรการ ชง. (1) 
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11.บัญชีจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 

ที ่ ชื่อ - สกลุ วุฒกิารศกึษา 

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่ เงินเดือน หมายเหต ุ

เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่น/
ค่าตอบ 
แทน 

 

1 นายกันตพฒัน์ ชายเขียวบุญวงศ ์
รป.ม. 

(รัฐประศาสนศาสตร์) 
21-2-00-1101-001 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงาน

ท้องถิ่น) 
กลาง 21-2-00-1101-001 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงาน

ท้องถิ่น) 
กลาง 529,560 84,000 84,000 697,560 

2 ว่าง - 21-2-00-1101-002 
รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงาน

ท้องถิ่น) 
ต้น 21-2-00-1101-002 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงาน

ท้องถิ่น) 
ต้น 435,720 42,000 - 477,720 

ส านักปลัดเทศบาล   
 
 

3 

 
พนกังานเทศบาล 
นายสุเมศวร์ เสอืทอง 

 
 

รป.ม. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

 
21-2-01-2101-001 

 
หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล               

(นักบริหารงานทั่วไป) 

ต้น 
 

21-2-01-2101-001 

 
หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล               

(นักบริหารงานทั่วไป) 

 
ต้น 

 
402,720 

 
42,000 

 
- 

 
444,720 

4 นางมกุดา บัวสกัด 
วท.บ. 

(พืชศาสตร์) 
21-2-01-2101-002 

หัวหน้าฝุาย
อ านวยการ 

(นักบริหารงาน
ทั่วไป) 

ต้น 21-2-01-2101-002 

หัวหน้าฝุาย
อ านวยการ 

(นักบริหารงาน
ทั่วไป) 

ต้น 336,360 18,000 - 354,360 

5 นางสาวบูรณมิา ชนิราช 
รป.ม. 

(รัฐประศาสนศาสตร์) 
21-2-01-3103-001 

นักวเิคราะห์นโยบาย
และแผน 

ชก. 21-2-01-3103-001 นักวเิคราะห์ฯ ชก. 402,720 - - 402,720 

6 นายกิตตกิร  เกื้อกูล 
ร.บ. 

(ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์) 

21-2-01-3104-001 
นักบริหารงาน

ทะเบียนและบัตร 
ปก. 21-2-01-3104-001 

นักบริหารงาน
ทะเบียนและบัตร 

ปก. 199,200 - - 199,200 

7 นายจรูญฤทธิ์  กมัณฑา 
นบ. 

(นิติศาสตร์) 
21-2-01-3105-001 นิติกร ชก. 21-2-01-3105-001 นิติกร ชก. 362,640 - - 362,640 

8 นายพิสุทธ์ ชนะพล มัธยมศึกษาตอนปลาย 21-2-01-4805-001 
เจ้าพนกังานปอูงกนั
และบรรเทาสาธารณ

ภัย 
ชง. 21-2-01-4805-001 

เจ้าพนกังานปอูงกนั
และบรรเทาสาธารณ

ภัย 
ชง. 357,720 - - 357,720 
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ที ่ ชื่อ - สกลุ วุฒกิารศกึษา 

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่ เงินเดือน หมายเหต ุ

เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่น/
ค่าตอบ 
แทน 

 

9 
ลกูจ้างประจ า 
นางสุจิตต ์อภัยพันธ ์

 
ปวส. 

(การตลาด) 

 
 
- 

 
 

นักการ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

นักการ 

 
 
- 

 
 

248,160 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

248,160 
10 นางสาวิตรี เสนามิตร บธ.บ. 

(การจัดการทั่วไป) 
- พนักงานเทศกจิ - - พนักงานเทศกจิ - 203,520 - - 203,520 

11 นางกญัจณร์ัชฐาณ์ สามัคค ี ศศ.บ 
(สังคมศึกษา) 

- นักจดัการงานทั่วไป - - นักจดัการงานทั่วไป - 252,120 - - 252,120 

12 นายถาวร จารตีดิลก มศ.3 - พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา 

- - พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา 

- 288,960 - 
 

- 288,960 
 

13 นายสุวัฒน์  สุวรรณวงศ ์ มศ.3 - พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา 

- - พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา 

- 218,280 - - 218,280 

 
 

14 

 
พนกังานจ้างตามภารกิจ 
นางสาวพิศณ์สุภา พิทกัษ์วงค ์

 
 

ศศ.บ. 
(รัฐศาสตร์) 

 
 
- 

 
 

ผู้ช่วยนักทรัพยากร
บุคคล (คุณวุฒิ) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

ผู้ช่วยนักทรัพยากร
บุคคล (คุณวุฒิ) 

 
 
- 

 
 

237,480 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

237,480 
 

15 นางกญัจนภ์ัสสรณ ์บุญมีชัย อนุปรญิญา 
(วารสารศาสตร์และ
การประชาสัมพนัธ์) 

- ผู้ช่วยเจ้าพนกังาน
ประชาสัมพนัธ์ 

(คุณวุฒิ) 

- - ผู้ช่วยเจ้าพนกังาน
ประชาสัมพนัธ์ 

(คุณวุฒิ) 

- 195,720 
 

- - 195,720 
 

16 นางสาวกันลกิา นวลใย ศศ.บ. 
(การพัฒนาชุมชน) 

 

- ผู้ช่วยนักพฒันาชมุชน 
(คุณวุฒิ) 

- - ผู้ช่วยนักพฒันาชมุชน 
(คุณวุฒิ) 

- 250,200 - - 250,200 

17 นายอลังก์สริิ  ศรีรัตน ์ รป.บ. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

(คุณวุฒิ) 

- - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

(คุณวุฒิ) 

- 180,000 - - 180,000 

18 นายจิรวฒัน์ จารีตดิลก ปวช. 
(ไฟฟูาและ

อิเลคทรอนกิส์) 

- ผู้ช่วยเจ้าพนกังาน
ปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย (คุณวุฒิ) 

- - ผู้ช่วยเจ้าพนกังาน
ปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย (คุณวุฒิ) 

- 144,000 - - 144,000 
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 ชื่อ - สกลุ วุฒกิารศกึษา 

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่ เงินเดือน หมายเหต ุ

เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่น/
ค่าตอบ 
แทน 

 

19 นายภัทราวุธ  พิบูลย์ ปวช 
(ช่างยนต์) 

- พนักงานขับรถยนต์ 
(ทักษะ) 

- - พนักงานขับรถยนต์ 
(ทักษะ) 

- 112,800 - - 112,800 
 

20 ว่าง - - พนักงานขับรถยนต์ 
(ทักษะ) 

- - พนักงานขับรถยนต์ 
(ทักษะ) 

- 112,800 
 

- - 112,800 
 

21 นายนฤทธิ์ สิขวิัฒน ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย - พนักงานดับเพลิง 
(ทักษะ) 

- - พนักงานดับเพลิง 
(ทักษะ) 

- 158,760 - - 158,760 

กองคลัง 
 
 

22 

 
พนกังานเทศบาล 
นางสาวอาทิตยา ทองเส็น 

 
 

รป.ม. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

 
 

21-2-04-2102-001 

 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการ

คลัง) 

 
 

ต้น 

 
 

21-2-04-2102-001 

 
 

ผู้อ านวยการกอง
คลัง 

(นักบริหารงานการ
คลัง) 

 
 

ต้น 

 
 

362,640 

 
 

42,000 
 

 
 
- 

 
 

404,640 
 

23 นางสุวรรณี เสือทอง ศศ.บ. 
(การจัดการงานทั่วไป) 

21-2-04-2102-002 หัวหน้าฝุาย
บริหารงานการคลัง 
(นักบริหารงานการ

คลัง) 

ต้น 21-2-04-2102-002 หัวหน้าฝาุย
บริหารงานการคลัง 
(นักบริหารงานการ

คลัง) 

ต้น 369,480 18,000 - 387,480 

24 นางสาวพวงผกา วรรณโน ศศ.บ. 
(การจัดการงานทั่วไป) 

21-2-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 

ชก. 21-2-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บ
รายได ้

ปก. 336,360 - - 336,360 

25 ว่าที่รอ้ยตรีหญิงทัศนีย์ สมคิด บธ.บ. 
(การบัญชี) 

21-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสด ุ ปง. 21-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสด ุ ปง. 138,120 - - 138,120 
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ที่ ชื่อ - สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ  ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอ่ืน/
ค่าตอบ 
แทน 

 

กองช่าง 
 
 

26 
 

 
พนักงานเทศบาล 
นายกิติพงษ ์อภยัพันธ ์

 
 

ร.ม. 
(รัฐศาสตร์) 

 
 

21-2-05-2103-001 

 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

 
 

ต้น 

 
 

21-2-05-2103-001 

 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

 
 

ต้น 

 
 

382,560 
 

 
 

42,000 

 
 
- 

 
 

424,560 

 
27 

 
ว่าง 

 
- 

 
21-2-05-4701-001 

 
นายช่างโยธา 

 
ปง./ชง. 

 
21-2-05-4701-001 

 
นายช่างโยธา 

 
ปง./ชง. 

 
297,900 

 
- 

 
- 

 
297,900 

 
28 

 
ว่าง 

 
- 

 
21-2-05-4701-002 

 
นายช่างโยธา 

 
ปง./ชง. 

 
21-2-05-4701-002 

 
นายช่างโยธา 

 
ปง./ชง. 

 
297,900 

 
- 

 
- 

 
297,900 

 
 

29 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
นายอรรถชัย เลิศไกร 

 
 

ปวส 
(ไฟฟูาก าลัง) 

 
 
- 

 
 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 
(คุณวุฒิ) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 
(คุณวุฒิ) 

 
 
- 

 
 

152,520 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

152,520 

30 นายสุภาพ รกัษาศร ี มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

- พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาด

เบา (ทักษะ) 

- - พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาด

เบา (ทักษะ) 

- 158,760 - - 158,760 
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ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอ่ืน/
ค่าตอบ 
แทน 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 
31 

 

 
พนักงานเทศบาล 
นายพงศ์ภีระ ปิ่นทอง 

 
 

ศศ.บ. 
(สาธารณสุขศาสตร์) 

 
 

21-2-06-2104-001 

 
 

ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสขุและ

สิ่งแวดลอ้ม 
(นักบริหารงาน
สาธารณสขุและ

สิ่งแวดลอ้ม) 

 
 

ต้น 

 
 

21-2-06-2104-001 

 
 

ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสขุและ

สิ่งแวดลอ้ม 
(นักบริหารงาน
สาธารณสขุและ

สิ่งแวดลอ้ม) 

 
 

ต้น 

 
 

498,600 

 
 

42,000 

 
 
- 

 
 

540,600 

32 นางปรารถนา ไชยเสนา พย.บ. 
(พยาบาลศาสตร์) 

21-2-06-2104-002 หัวหน้าฝุายบริหารงาน
สาธารณสขุและ

สิ่งแวดลอ้ม 
(นักบริหารงาน
สาธารณสขุและ

สิ่งแวดลอ้ม) 

ต้น 21-2-06-2104-002 หัวหน้าฝุายบริหารงาน
สาธารณสขุและ

สิ่งแวดลอ้ม 
(นักบริหารงาน
สาธารณสขุและ

สิ่งแวดลอ้ม) 

ต้น 389400 18,000 - 407,400 

 
 

33 

 
ลูกจ้างประจ า 
นายประสาร ทองหวาน 

 
 

ประถม 
ศึกษาปีที่ 6 

 
 
- 

 
 

พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา  

 
 
- 

 
 
- 

 
 

พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา 

 
 
- 

 
 

248,160 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

248,160 

 
 

34 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
นายบุญม ีสกุลข า 

 
 

มัธยมศึกษาตอนตน้ 

 
 
- 

 
 

พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาด

กลาง (ทกัษะ) 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาด

กลาง 
 

 
 
- 

 
 

192,360 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

192,360 
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ที่ ชื่อ - สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอ่ืน/
ค่าตอบ 
แทน 

 

กองการศึกษา 
 
 

35 

 
พนักงานเทศบาล 
ว่าง 

 
 
- 

 
 

21-2-08-2107-001 

 
 

ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 

(นักบริหารงาน
การศึกษา) 

 
 

ต้น 

 
 

21-2-08-2107-001 

 
 

ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 

(นักบริหารงาน
การศึกษา) 

 
 

ต้น 

 
 

393,600 

 
 

42,000 

 
 
- 

 
 

435,600 

36 ว่าง - 21-2-08-2107-002 หัวหน้าฝาุยส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงาน

การศึกษา) 

ต้น 21-2-08-2107-002 หัวหน้าฝาุยส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงาน

การศึกษา) 

ต้น 393,600 18,000 - 411,600 

37 นางกันยกร  โสมติด ปวส 
(การบัญชี) 

21-2-08-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 21-2-08-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 264,480 - - 264,480 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
38 ว่าง - - - - 21-2-12-3205-001  นักวิชาการ

ตรวจสอบภายใน 
ปก./
ชก. 

- - - - 
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลฉวาง ก าหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานเทศบาลในสังกัดทุกระดับ  โดยมุ่งเน้นไปที่

พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ  เกิด
ประสิทธิผล  ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริม
ความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแล้ว เทศบาลต าบล
ฉวาง  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง 
ไทยแลนด์ 4.0  เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักกล่าวคือ 

1. เป็นเทศบาลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส  ในการท างาน  
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ  
ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกันและเปิดกว้างในการมีส่วนร่วม การสร้าง
เครือข่าย 

2. เทศบาลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็นหลัก ท างานเชิงรุกและ
มองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้องการและตอบสนองความ
ต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างาน
ร่วมกัน  เทศบาลต าบลฉวาง มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้า
ของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 

3. เป็นเทศบาลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  เทศบาลต าบลฉวาง มีศุนย์สาธารณสุข มีเจ้าหน้าที่
เชี่ยวชาญการปฏิบัติงาน พร้อมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจ านวนหนึ่ง  ดังนั้นในด้านการปฏิบัติงาน
สาธารณสุข ท าให้เทศบาลต าบลฉวาง มีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณสุข  โดดเด่น และทันท่วงทีต่อความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี   

4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เทศบาลต าบลฉวาง จะยึดถือปฏิบัติการด าเนินการตาม
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-Assessment) โดยได้รวบรวมเป็นนโยบาย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในการพัฒนาทักษะของพนักงานในสังกัด  
 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลฉวาง  ตามแนวทางข้างต้นนั้น ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้
มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  
การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะ
เน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   
 

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
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 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  เททศบาลต าบลฉวางเล็งเห็นว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างสถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  
ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติ
ราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานเทศบาลทุกคนที่พึงมี   เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึง
ประสงค์ร่วมกัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเทศบาลต าบลฉวาง  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม  
 

 เทศบาลต าบลฉวาง ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเป็นส าคัญ เพราะเข้าใจดีว่า
หากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนาตามล าดับที่เกิดจากการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ดังนั้นจึงได้ก าหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 
------------------------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๖๑ โดยได้มีการก าหนดเปูาหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดให้ภาครัฐต้อง
มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย 
และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ และก าหนดเกี่ยวกับบุคลากร
ภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและ
เป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและ
คุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าใน
อาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง ท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ 
ๆ สามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน  แนวคิดให้
การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาค
ส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เทศบาลต าบลฉวาง ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และก าหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

เทศบาลต าบลฉวาง จึงมีการก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุน 
ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลต าบลฉวาง โดยแบ่งเป็นด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  
เทศบาลต าบลฉวาง มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อนภารกิจในความ

รับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการวางแผนอัตราก าลัง โดยก าหนด
อัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ 
ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รวมมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่งที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการปฏิบัติตามเปูาหมายของ
องคก์ร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
เทศบาลต าบลฉวาง เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือบรรจุแต่งตั้งพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  โดยค านึงถึงการด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการ
ด าเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบกฎหมายก าหนด  รวมทั้งน าเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรมาใช้ เพ่ือช่วยให้สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่
สอดคล้องกับต าแหน่งงาน เพ่ือน าไปสู่การผลักดันให้ เทศบาลต าบลฉวาง มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
เทศบาลต าบลฉวาง ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการที่เป็นเครื่องมือส าคัญใน

การผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเปูาหมายที่วางไว้โดยมีการให้เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนในการ
ด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี เทศบาลต าบลฉวาง ได้มี
นโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของบุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการก าหนด
ตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุเปูาหมายในระดับองค์กร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือ
บทลงโทษตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  
เช่น ส่งไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ งดเลื่อนขั้นเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงานจ้าง การไม่
จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
เทศบาลต าบลฉวาง  ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นอย่าง 

มากเพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมการบริหารและพัฒนาเป็น
ให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอส าหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงใน
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อนาคต เทศบาลต าบลฉวางจึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือสร้างคุณภาพของ
บุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการด าเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณในการ
พัฒนา  การฝึกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ประจ าตัวบุคคล เพ่ือให้ความรู้
แก่บุคลากร ทุกระดบั ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 

5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  
เทศบาลต าบลฉวาง ค านึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพ้ืนฐานตามที่รัฐเป็นผู้ก าหนด

ให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยก าหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา ส าหรับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ เช่น ค่าตอบแทน 

6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
เทศบาลต าบลฉวาง เห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร เป็น

อีกหนึ่งนโยบายที่ส าคัญ เพราะหากพนักงานเทศบาลในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม มีการท างานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกัน
แล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา บุคลากรให้คงอยู่กับหน่วยงานได้  รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้เทศบาลต าบลฉวาง ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจ าปีทุก 
ๆ ปี เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆในการท างานร่วมกัน คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการปูองกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทศบาลต าบลฉวาง เล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่ส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  เนื่องจากท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อ
เวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นเทศบาลต าบลฉวาง จึงไม่ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน  
รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการน าเสนองาน  การส่งงาน  การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ผ่านระบบ  Line  Facebook  ขององค์กร เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้
พนักงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 
2563 เรื่อง  เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government 
Skill Self-Assessment) เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 

 
8. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

เทศบาลต าบลฉวาง ได้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว  
548  ลงวันที่  10 มีนาคม  2560  เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ตามพระราชบัญญัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 2554 เพื่อให้บุคลากรในสังกัด มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี  มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้ง
ส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงานในสังกัดเทศบาลต าบลฉวาง ได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว 
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม เจตนารมณ์ในการปอ้งกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ 
      เทศบาลต าบลฉวาง 

 เทศบาลต าบลฉวาง ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร เพ่ือปูองกันไม่ให้
บุคลากรในสังกัดกระท าผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานเทศบาลต าบลฉวาง ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ 
  3.ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานเทศบาลต าบลฉวางในทุกระดับ โดยฝุายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และสังคม ตามล าดับ 
  5.ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน   
 ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน เทศบาลต าบลฉวาง  เ พ่ือให้พนักงานและลูกจ้ า ง   
มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน อ านวยความสะดวกให้บริการ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าความผิดทางวินัย 

นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว เทศบาลต าบลฉวางยังก าหนดค่านิยมร่วมส าหรับองค์กร
และพนักงานสังกัดเทศบาลต าบลฉวางทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออ่ืนๆ อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและ
มาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยเทศบาลต าบลฉวาง ได้ก าหนดแนวนโยบายการก ากับดูแลเพ่ือที่
ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 

 
 
 

หน้า 53 



   

 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

ของเทศบาลต าบลฉวาง 
1. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีแนวทางดังนี้ 

1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
หรือสนับสนุนให้น าการปกครองระบอบอื่นท่ีไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 

1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัช
ทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

2.การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางดังนี้ 
   2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนักงานเทศบาลอาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงานส่วน
เทศบาลต้องหยุดการกระท าดังกล่าว 

2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาด้วยความเท่ียงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริม
และยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

2.5 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการ
โดยรวม 

3. การมีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์และรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้ 
3.1ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์อันมิ

ควรได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง 

ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
3.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการหรือมี

พฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลัง

ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
3.7 ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือ

พนักงานส่วนเทศบาลคนอ่ืน 
3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติใน

วิชาชีพ 
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3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบ 

3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชนต้องให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 

3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีท่ีสั่ง
ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการ
ต่อไป 

4.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน มีแนวทางดังนี้ 

4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง 
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 

4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4.3 ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  

4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้องยึดถือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก 

4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของตน
หรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม 

5.6 ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือ

บุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

5.การยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้ 
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรม

นี้ 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานเทศบาลต้องมีหน้าที่รายงานการ

ฝุาฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่ง

มิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่การด ารงต าแหน่งนั้นๆ
อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 

5.4 ในกรณีที่พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะตามข้อ 5.2 
หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว 

5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่น
ในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 
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5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้นการ
แสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

5.7 ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดถือ
ผลประโยชน์ของชาติ 

๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ มีแนวทาง 
ดังนี้ 

๖.๑ ปฏิบัติ ให้ลุ ล่ วง  โดยไม่หลี ก เลี่ ยง  ละเลย หรือละเว้น การใช้อ านาจ เกินกว่ า 
ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 

๖.๓ ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการ
เมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รั ฐก าหนด เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคล
สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไป 

๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 

๖.๕ ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

๖.๖ ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม 

และมีอัธยาศัยไมตรี 
๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือ

ถ้อยค าภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิ

ของบุคคลอื่น 
๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่ให้บริการและ

น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 

๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

มีแนวทางดังนี้ 
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๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอัน
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 

๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

๘.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีแนวทางดังนี้ 
๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลัง

ความสามารถ 
๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัดคุ้มค่า 

ไม่ฟุุมเฟือย 
๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน

วิชาชีพโดยเคร่งครัด 
๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลัง

ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
๘.๕ ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือของ

พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล อ่ื น  ไ ม่ ก้ า ว ก่ า ย ห รื อ แ ท ร ก แ ซ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล อ่ื น 
โดยมิชอบ 

๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ที่ปฏิบัติในวิชาชีพ
ตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบโดยพลัน 

๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนต้อง
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและ
ครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

๘.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการ
ด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน
เวลาที่ก าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตามเปูาหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการ
ที่ถูกต้องที่ก าหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน 
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๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน โดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็ม
ความสามารถ 

๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ 

๘.๑๓ พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็น
แบบอย่างได ้

๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ เอ้ืออ านวยต่อ
การท างานให้ส าเร็จตามเปูาหมาย 

๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสมด้วยความ
ระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

๙. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร มีแนวทางดังนี้ 
๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก

ประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อ
ทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายพนักงาน
เทศบาลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจาก
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 

๙.๓ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้ เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 

รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย และเป็นผู้
มีคุณธรรมที่ด ี

๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศชาติและประชาชน 

๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงาน

เทศบาล/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมายก าหนด
เท่านั้น 

๙.๑๐ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกันในทางที่ชอบ 

- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
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- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียงงาน อันอาจท าให้เกิดการแตกความสามัคคีใน   
  หน่วยงาน 
-ประสานงานกับทุกฝุายที่เก่ียวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 
๙.๑๑ ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะ

เป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตาม
ประเพณ ี

๙.๑๒ ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี 
ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

๑๐.การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่า
อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีแนวทางดังนี้ 

๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรมจริยธรรม 
รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม 

 
๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของ
สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 

- ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคมต้องมี
ความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 

- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่า เป็นปัญหา ของตนเอง 
เช่น การหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 

- ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือ 
สอนให้คนท าความด ี

๑๐.๓ การด ารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลัก
ความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 

- ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม 
พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นล าดับ 

- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล ถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อส่วนรวมและต่อตนเอง 

- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเปูาหมายมีการ
วางแผนและด าเนินการไปสู่เปูาหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืนฐานความรูและคุณธรรมเพ่ือให้
บรรลุเปูาหมาย 

- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย 
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11. แสดงหรือมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   11.1  บุคลากรของเทศบาลต าบลฉวาง จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 
   11.2 บุคลากรของเทศบาลต าบลฉวาง ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่าย
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลฉวาง โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่
ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่
ก าหนดไว้ 

   11.3  บุคลากรของเทศบาลต าบลฉวาง จะตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และ
ท าความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลฉวาง หรืออาจเกิดผล 
กระทบต่อเทศบาลต าบลฉวาง ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
    11.4  บุคลากรของเทศบาลต าบลฉวาง จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า
การทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าท่ียอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากับบุคคลใดก็ตาม หรือ
การท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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(ร่าง) 

 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ของเทศบาลต าบลฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช   

พ.ศ. ๒๕๖3 
_______________ 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  และเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆของเทศบาลต าบลฉวาง  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม  
จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต  
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา                     ต่อประชาชน  และ
ต่อสังคม ตามล าดับ 

๕. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ  อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้   

 
 หมวด   ๑ 
บททั่วไป 

 
   

ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
“ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลต าบลฉวาง 
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู   

และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  รวมถึงพนักงานจ้าง  และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลต าบลฉวาง 
 

  ข้อ ๒  ให้ นายกเทศมนตรีต าบลฉวาง  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  
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หมวด  ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการ  ของเทศบาลต าบลฉวาง 
 

ข้อ ๓  ข้าราชการของเทศบาลต าบลฉวางทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือ 
รักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  ๑๐  ประการ  ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๓) การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
   (๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี        
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติมีการ 

ให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

และประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

             (๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน 
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คณุธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ส่วนที่   ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

   
   ข้อ ๔  ข้าราชการของเทศบาลต าบลฉวาง ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ข้อ ๕  ข้าราชการของเทศบาลต าบลฉวาง   ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ข้อ ๖  ข้าราชการของเทศบาลต าบลฉวาง  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี  เคารพ 
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๗  ข้าราชการของเทศบาลต าบลฉวาง  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย 
ต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
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ข้อ ๘   ข้าราชการของเทศบาลต าบลฉวาง  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วย 
ความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ ๙  ข้าราชการของเทศบาลต าบลฉวาง  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย 
ความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

ข้อ ๑๐  ข้าราชการของเทศบาลต าบลฉวาง  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย             
มีอัธยาศัย 

ข้อ ๑๑  ข้าราชการของเทศบาลต าบลฉวาง  ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่        
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่แล ะได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

ข้อ ๑๒  ข้าราชการของเทศบาลต าบลฉวาง  ต้องรักษา  และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง 
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

ข้อ ๑๓  ข้าราชการของเทศบาลต าบลฉวาง  ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ 
ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจนไม่รับของขวัญ  ของก านัล  
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ  อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณี 

ข้อ ๑๔  ข้าราชการของเทศบาลต าบลฉวาง  ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วย 
ความสุภาพ   มีน้ าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน  และไม่น า
ผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 
ส่วนที่  ๓ 

จรรยาวิชาชีพ 
 

  ข้อ  ๑๕  ข้าราชการของเทศบาลต าบลฉวาง  ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งมีบทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพเป็น
การเฉพาะ  เช่น  แพทย์  พยาบาล  วิศวกร  ครู  ต้องประพฤติตน  และปฏิบัติตามบทบัญญัติทางวิชาชีพนั้นอย่างเคร่งครัด 

 
หมวด  ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนที่  ๑   
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ข้อ ๑๖  ให้ส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
นี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ 
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
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(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้  เพื่อรายงานผลให้  
นายกเทศมนตรีต าบลฉวาง  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลฉวาง หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได้ 

(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง 
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นว่า นายกเทศมนตรีต าบลฉวาง  หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกเทศมนตรีต าบล
ฉวาง  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูก 
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือ
กระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น  จะกระท ามิได้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(๕)  ท าหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาลต าบลฉวาง 
(๖)  ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการ 

จริยธรรมหรือปลัดเทศบาลมอบหมาย  ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัดเทศบาล
  

ข้อ ๑๗  ให้นายกเทศมนตรีต าบลฉวาง  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือควบคุม  ก ากับ   
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย  
   (๑)  ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   

  (๒)  กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  เลือกกันเองให้เหลือ 
สองคน 

(๓)  กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในเทศบาล 
ต าบลฉวาง  ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง  และลูกจ้างของเทศบาลต าบลฉวางนั้น  จ านวนสองคน 

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ 
คัดเลือกให้เหลือสองคน   

ให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตั้ง 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน   
  ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

(๑) ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้  ใน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์  การลงโทษผู้ฝุาฝืน
ตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
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(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  มีอ านาจ 
หน้าที่ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วนบริษัท  ชี้แจง
ข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด   มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่
สอบสวน 

(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยค า  หรือ 
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง 
ส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อย่างตรงไปตรงมามิให้  
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
   (๘)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง 
ปกครองมาใช้บังคับ    

 
ส่วนที่   ๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ข้อ ๑๙  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวล 
จริยธรรมให้นายกเทศมนตรีต าบลฉวาง  เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ ๒๐  การด าเนินการตามข้อ  ๑๙  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรมร้ายแรง 
หรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝุาฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่ง 
ตลอดจนหน้าทีค่วามรับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน  อายุ  ประวัติ  และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี   ผลร้าย
อันเกิดจากการฝุาฝืนและเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา  

ข้อ ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ  ๒๐  แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝุาฝืน             
ประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ  ๑๙  สั่งลงโทษผู้ฝุาฝืน
ตามข้อ  ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย   

ข้อ ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ ๑๙  ข้อ ๒๐ และ 
ข้อ ๒๒  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และการด าเนินการทาง
วินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
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ข้อ ๒๔  การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ด าเนินการตามนั้น  เว้นแต่จะ 

ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   
 
 

  หมวด   ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
 
 

ข้อ ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ 
ความผิดทางอาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน  หรือน าไป
ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดี
ความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๖  เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ  ๒๒  แล้ว  ให้ 
เทศบาลต าบลฉวาง  ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๒๗  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ 
เทศบาลต าบลฉวาง  ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ  
  ข้อ ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 
 
 

 

   บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๙  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม   และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  คณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
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