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ประกาศเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

---------------------------------------- 
 
   ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) ในการประชุมครั้ง
ที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ได้มีมติให้ความเห็นชอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ของเทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ือให้ประกาศใช้และน ามาเป็นแนวทางในการ
บรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง การจัดสรรงบประมาณ การสรรหา
และเลือกสรรพนักงานจ้าง และการพัฒนาบุคลากร ต่อไป 
 

   เทศบาลต าบลเมืองงาย  จึงขอประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2566 ของเทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    1   ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

ยงยุทธ  สุวภาพ 
(นายยงยุทธ  สุวภาพ) 

นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด) ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด    
ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน 
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล , อบต.) ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน   
ส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
 1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง  มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก าหนดเพ่ือเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง   
ให้เกิดความเหมาะสม และให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้
ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมาก าหนด
เป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
  1.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ    
ประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล , อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง       
โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ         
โดยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล หรือ อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล หรือ อบต.) 
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
  1.4 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 
29 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2566 ของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
  1.5 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง       
3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 



 
 
   2.1 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 2.1.1 เพ่ือให้เทศบาลต าบลเมืองงาย มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้าง     
ที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1.2 เพ่ือให้เทศบาลต าบลเมืองงาย มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.1.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าว่าถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม่ 

2.1.4 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม ่

2.1.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ 
เทศบาลต าบลเมืองงาย 
   2.1.6 เพ่ือให้เทศบาลต าบลเมืองงาย สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการและการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลเมืองงาย เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและ   มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.1.7 เพ่ือให้ เทศบาลต าบลเมืองงาย ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากร             
ให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้าน    
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลเมืองงายให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
   2.1.8 เพ่ือให้เทศบาลต าบลเมืองงาย มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเมืองงายที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของ           
รัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาลต าบลเมืองงาย เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
   2.1.9 เพ่ือให้เทศบาลต าบลเมืองงาย สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
   2.2 ประโยชน์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
   2.2.1 ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
ก าลงัคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
   2.2.2 เทศบาลต าบลเมืองงาย มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร 
สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
   2.2.3 การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ
สามารถเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 

2. วัตถุประสงค ์
 



   2.2.4 การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ  
   2.2.5 การจัดท าแผนอัตราก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล
และวางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 
 
 
   คณ ะกรรมการจัดท าแผน อัตราก าลั งของเทศบาลต าบลเมืองงาย ประกอบด้ วย
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงายเป็นประธาน ปลัดเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ
เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ และมอบหมายให้
พนักงานเทศบาลไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่จัดท าร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยให้มีขอบเขต
และเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเมืองงาย ตามมาตรา 
50 และมาตรา 51 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 และ
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล มติ
คณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองงาย สภาพปัญหาของเทศบาลต าบลเมืองงาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลเมืองงายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย 
   3.2.1 ส านักปลัดเทศบาล 
   3.2.2 กองคลัง 
   3.2.3 กองช่าง 
   3.2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   3.2.5 กองการศึกษา 
  3.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่าง ๆ ประกอบด้วย 
   3.3.1 ปลัดเทศบาล   ระดับกลาง จ านวน 1 อัตรา 
   3.3.2 รองปลัดเทศบาล   ระดับต้น จ านวน 1 อัตรา 
   3.3.3 ส านักปลัดเทศบาล 
    - หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ระดับต้น  จ านวน 1 อัตรา 
    - หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ    ระดบัต้น จ านวน 1 อัตรา 
    - นักวิเคราะหน์โยบายและแผน   ระดับช านาญการ  จ านวน 1 อัตรา 
    - นักจัดการงานทั่วไป  ระดับช านาญการ จ านวน 1 อัตรา 
    - นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ระดับปฏิบัติการ  จ านวน 1 อัตรา 
    - นักพัฒนาชุมชน  ระดับช านาญการ  จ านวน 1 อัตรา 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 



 
    - นิติกร     ระดับปฏิบัติการ  จ านวน 1 อัตรา 
     - นักวิชาการเกษตร  ระดับ ปก./ชก.  จ านวน 1 อัตรา 
    - เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับช านาญงาน  จ านวน 1 อัตรา 
    - จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับช านาญงาน  จ านวน 1 อัตรา 
   3.3.4 กองคลัง 
    - ผู้อ านวยการกองคลัง  ระดับต้น  จ านวน 1 อัตรา 
    - หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ระดับต้น  จ านวน 1 อัตรา 
    - นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ระดับปฏิบัติการ   จ านวน 1 อัตรา 
    - นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับปฏิบัติการ  จ านวน 1 อัตรา 
     - เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา 
     - เจ้าพนักงานธุรการ  (ลูกจ้างประจ า)          จ านวน 1 อัตรา 
   3.3.5 กองช่าง  
    - ผู้อ านวยการกองช่าง  ระดับต้น  จ านวน 1 อัตรา 
    - นายช่างโยธา   ระดับช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา  
     - นายช่างโยธา    ระดับ ปง./ชง.   จ านวน 1 อัตรา 
   3.3.6 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    - ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น จ านวน 1 อัตรา 
     - นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการ    จ านวน 1 อัตรา 
   3.3.7 กองการศึกษา 
    - ผู้อ านวยการกองการศึกษา ระดับต้น    จ านวน 1 อัตรา 
     - นักวิชาการศึกษา   ระดับ ปก./ชก.    จ านวน 1 อัตรา 
    - ครู (เงินอุดหนุน)   คศ.1    จ านวน 2 อัตรา 
     - ครู (เงินอุดหนุน)   คศ.2    จ านวน 2 อัตรา 
     

  เนื่องจากคณะกรรมการมีการพิจารณาแผนอัตราก าลังในรอบปี 2564–2566 ได้มีการ
ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ค่างานของแต่ละต าแหน่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี  
ในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราก าลังที่มีผู้ครองและมีการเก็บสถิติไว้อย่างชัดเจนของแต่ละส่วนราชการ จึงท าให้
มีทิศทางในการก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เพ่ิมขึ้น เป็นไปตามภาระหน้าที่ของเทศบาลและไม่กระทบกับภาระ
ค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรร้อยละ 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   การเปรียบเทียบถึงโครงสร้างส่วนราชการและอัตราก าลังที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือเทศบาล
ชั้นเดียวกัน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกรอบอัตราก าลังในปี 2564–2566 ดังนี้ 
 

ล าดับ เทศบาล การก าหนด
ส่วน

ราชการ 

งบประมาณ
รายจ่ายประจ า 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

พนักงาน
เทศบาล

และ
พนักงาน

ครูเทศบาล 
(คน) 

ลูกจ้าง 
ประจ า 
(คน) 

 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกจิ 
(คน) 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

(คน) 

1 เทศบาลต าบลเมืองงาย 5 46 24 1 19 8 
2 เทศบาลต าบลเชียงดาว 5 57 32 1 10 20 
3 เทศบาลต าบลปิงโค้ง 5 70 36 - 39 25 
4 เทศบาลต าบลเมืองนะ 4 138 58 1 50 65 
5 เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 4 65 43 - 25 29 
6 เทศบาลต าบลแม่นะ 4 56 37 1 9 5 
7 เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า 4 26 16 - 12 6 

 

 3.4 ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในเทศบาลต าบลเมืองงาย  โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามี
ส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอ านาจหน้าที่   
ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า         
ในเทศบาลต าบลเมืองงายประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง ตามค าสั่งเทศบาลต าบลเมืองงาย      
ที่ 223/2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนอัตรา 
ก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ของเทศบาลต าบลเมืองงาย ดังต่อไปนี้ 

๑. นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย    เป็นประธานกรรมการ            
2. ปลัดเทศบาลต าบลเมืองงาย       เป็นกรรมการ 
3. รองปลัดเทศบาลต าบลเมืองงาย         เป็นกรรมการ 

  4. ผู้อ านวยการกองคลัง              เป็นกรรมการ 
                    5. ผู้อ านวยการกองการศึกษา            เป็นกรรมการ  
   6. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ 
   7. ผู้อ านวยการกองช่าง          เป็นกรรมการ   

8. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล           เป็นเลขานุการ 
           9. นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   10. นิติกรปฏิบัติการ      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  
   1.  ศึกษาวิเคราะห์ในการบริหารงานทั้งแผนงาน แผนการคลัง และแผนทรัพยากรบุคคล โดย
ค านึงถึงอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต าแหน่งและอัตราของพนักงาน พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกประเภท 
  2. ร่วมกันจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566) 
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
   3. จัดส่งร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) 
ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 



  3.5 ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล
ต าบลเมืองงาย ประกอบด้วย 

3.5.1 ส านักปลัดเทศบาล 
  - พนักงานวิทยุ    จ านวน  1  อัตรา 
 - พนักงานขับรถยนต์   จ านวน  4  อัตรา 
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร  จ านวน  1  อัตรา  
 - นักการภารโรง    จ านวน  ๑  อัตรา 
    - พนักงานดับเพลิง   จ านวน  3  อัตรา 

3.5.2 กองคลัง 
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  1  อัตรา 
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   จ านวน  1  อัตรา 
  - ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จ านวน  1  อัตรา 
3.5.3 กองช่าง 
  - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   จ านวน  2  อัตรา 
  - ช่างก่อสร้าง    จ านวน  1  อัตรา 
  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน  1  อัตรา 
  - พนักงานขับรถยนต์   จ านวน  1  อัตรา 
  - คนงานทั่วไป    จ านวน  3  อัตรา 
3.5.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  - พนักงานขับรถยนต์   จ านวน  2  อัตรา 
  - คนงานประจ ารถขยะ   จ านวน  3  อัตรา 
  - คนงานเก็บกวาดขยะ   จ านวน  1  อัตรา 
3.5.5 กองการศึกษา 
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1  อัตรา 
  - ผู้ดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน)   จ านวน  5  อัตรา 

  3.6 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน  
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย ระบุว่าภาระค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

ภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
16,383,981 บาท 16,899,756 บาท 17,422,845 บาท 

ร้อยละ 33.92 ร้อยละ 33.32 ร้อยละ 32.72 

  3.7 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (รายละเอียดปรากฏตามแผนการพัฒนาบุคลากร) 

 

 



 
  

   เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลเมืองงาย ตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกาเล่ม 116  
ตอนที่ 9 ก หน้า 1 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542   
  เทศบาลต าบลเมืองงาย ตั้งอยู่เลขที่  312 หมู่ที่ 4 ถนนแม่ข้อน–นาหวาย ต าบลเมืองงาย  
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่ างจากอ าเภอเชียงดาวประมาณ 12 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ
ดังต่อไปนี้ 
  ทิศเหนือ 
  หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ริมแม่งายฝั่งเหนือ ตรงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นระยะทาง 800 เมตร  
กับศูนย์กลางถนนสายแม่ข้อน–นาหวาย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (บริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านเมืองงายเหนือ) 
  หลักเขตที่ 2 ตั้งอยู่ริมห้วยแม่งายฝั่งเหนือ ตรงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นขนานระยะทาง  
600 เมตร กับศูนย์กลางถนนสายแม่ข้อน–นาหวาย ไปทางทิศตะวันออก (บริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านเมืองงายเหนือ) 
  ทิศใต้ ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 สายเชียงใหม่–ฝาง และป่าสงวนแห่งชาติ 
ดอยเชียงดาว (บริเวณหมู่ที่ 4) บ้านแม่ข้อน 
  ทิศตะวันออก 
  หลักเขตที่ 3 ตั้งอยู่ตามแนวเขตป่าสงวนแห่งขาติป่าเชียงดาว ตรงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นตั้งฉาก
กับศูนย์กลางถนนสายแม่ข้อน–นาหวาย ตรงจุดที่อยู่ห่างจากริมสะพานห้ามล าห้วยโป่งขามฝั่งใต้ ระยะทาง  
250 เมตร ไปทางทิศใต้ถนนสายแม่ข้อน–นาหวาย (บริเวณหมู่ท่ี 2 บ้านเมืองาย) 
  หลักเขตที่ 4 ตั้งอยู่แนวเขตป่าสวนแห่งชาติป่าเชียงดาว ตรงจุดที่อยู่แนวเส้นตั้งฉากศูนย์กลาง
ถนนสายแม่ข้อน–นาหวาย ตรงจุดที่อยู่ห่างจากริมสะพานข้ามห้วยล าน้ าแม่ข้อนฝั่งเหนือไปทางเหนือระยะทาง
500 เมตร ตามแนวถนนสายแม่ข้อน–นาหวาย (บริเวณหมู่ท่ี 10 บ้านสัน) 
  หลักเขตที่ 5 ตั้งอยู่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว ตรงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นตั้งฉาก
ระยะทาง 600 เมตร กับถนนสายแม่ข้อน–นาหวาย (บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านแม่ข้อน) 
  ทิศตะวันตก   
  หลักเขตที่ 6 ตั้งอยู่ตรงจุดล าน้ าแม่ข้อนฝั่งใต้บรรจบกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยเชียงดาว 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย มีพ้ืนที่ 9.8 ตารางกิโลเมตร สภาพทั่วไปมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ     
มีล าน้ าหลายสายไหลผ่านชุมชน โดยด้านทิศเหนือสุดเป็นห้วยแม่งาย ถัดมาคือ ล าน้ าห้วยโป่งขาม ล าน้ า      
แม่ข้อน ด้านทิศตะวันตกมีห้วยทางล้อ ล าน้ าต่าง ๆ เหล่านี้ไหลลงสู่แม่น้ าปิงทางทิศตะวันออก จ านวนหมู่บ้าน
และประชากรในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย ประกอบด้วย 

หมู่ที่  / หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

จ านวน 
ชาย หญิง 

หมู่ที่ 1  บ้านเมืองงาย (เหนือ) 293 232 298 530 
หมู่ที่ 2  บ้านเมืองงาย (ใต้) 543 419 500 919 
หมู่ที่ 3  บ้านใหม่ 216 256 247 503 
หมู่ที่ 4  บ้านแม่ข้อน 405 413 448 861 
หมู่ที่ 9  บ้านม่วงง้ม 100 98 97 195 
หมู่ที่ 10  บ้านสัน 259 259 311 570 
หมู่ที่ 11  บ้านหนองบัว 101 125 125 250 

รวม 1,917 1,802 2,026 3,828 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 
 

ข้อมูลจากส านักทะเบยีนท้องถิ่นเทศบาลต าบลเมืองงาย เดือน กรกฎาคม 2563 



ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เชน่ 
 - ขาดความต่อเนื่องในการก่อสร้างถนนบางสาย 
 - ขาดความต่อเนื่องในการก่อสร้าง บ ารุงรักษา ด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
 - ขาดแคลนสถานที่จอดรถ 
 - ขาดระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน 
 - งบประมาณไม่เพียงพอท าให้การบ ารุงรักษาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ต่อเนื่อง 
 - ขาดความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน  ในการปรับปรุงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - ปัญหารางระบายน้ าไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง บางส่วนมีการอุดตันท าให้น้ าไหลไม่สะดวก 
  - ขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง 
 2. ด้านเศรษฐกิจ เช่น 
 - ขาดแคลนสถานที่ในการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
 - ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
 - ปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 - ขาดแคลนแหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตร 
  - การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน และขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 
  - ราคาผลผลิตทางด้านการเกษตร ผันผวนไม่คงที 
 3. ด้านสังคม–การศึกษา เช่น 
 - ปัญหาการจัดการศึกษายังไม่ทั่วถึง 
 - ปัญหาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และนันทนาการยังไม่ดีพอ 
 - ปัญหาการจัดการคุณภาพชีวิตยังไม่ดีพอ 
 - ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนยังไม่ดีพอ 
  - จ านวนผู้สูงอายุ มีจ านวนเพิ่มขึ้น  
 4. ด้านการเมือง–การบริหาร เช่น 
 - ประชาชนยังมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่นน้อย 
 - ประชาชนยังมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของเทศบาลน้อย 
 - ประชาชนขาดความสนใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
   5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
 - ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการคัดแยกขยะ 
 - ปัญหาจ านวนรถส าหรับขนขยะมีไม่เพียงพอกับการให้บริการในการจัดเก็บขยะ 
 - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะมูลฝอย และการน าขยะมูลฝอย 
มารีไซเคลิ 
 - ปัญหามลพษิและหมอกควันจากการเผาป่าในฤดูแล้ง 

 

 

 
 
 



 
 

 

5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 
(1) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอ านวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ ในเขตของเทศบาลต าบล  
เมืองงาย เป็นภารกิจหลัก จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  

(2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
(2) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
(3) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
(4) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ  
(5) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(6) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
(7) การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับเล่นกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ     

ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร  
(8) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
(2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(2) การพานิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเอง 

หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ  
(3) การส่งเสริมการฝึกอบรม และการประกอบอาชีพ 
(4) การจัดให้มีและควบคุมตลาด   

 
 
 
 
 
 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
 
 



5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(3) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(4) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ  
(5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่และเยาวชน 

รุ่นหลังสืบสานต่อไป 
(2) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(2) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

                                                     

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 
  1. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย  
      “ชุมชนเข้มแข็งมีวิถีการด ารงชีวิตอย่างสงบสุข บนพื้นฐานสังคมเกษตรกรรมยึดมั่น 
ในวัฒนธรรมและประเพณี” 
  2. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
       “นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง” (City of Life and Prosperity) (เมืองที่ให้ความสุขและ
ชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 
 

 พันธกิจของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
  1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
  2. พัฒนาและส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
  3. อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชนให้ยั่งยืน 
  4. พัฒนาและส่งเสริมความรู้แลระบบการจัดการเกษตรกรรม 
  5. พัฒนาระบบการสาธารณสุขชุมชนและส่งเสริมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น  เพ่ือบริการให้ประชาชนและให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน 
  7. จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยยึดหลักแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  8. ให้ความส าคัญกับระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
 
 

 



 พันธกิจของจังหวัดเชียงใหม่  (Mission) 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล     
  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง     
  3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย  
 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค  
  5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ  
  6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย 
  เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลต าบลเมืองงาย  
จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ
ศักยภาพและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลเมืองงาย ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
   1. สร้างและพัฒนาถนนและสะพาน 
   2. สร้างและพัฒนาระบบน้ า 
   3. สร้างและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
   4. สร้างอาคาร สถานที่สาธารณประโยชน์และพัฒนาการใช้ที่ดิน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
   2. พัฒนาส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 
   3. พัฒนาแหล่งกระจายสินค้าของชุมชน 
   4. สร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ–ระบบ 
   2. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและวันส าคัญ 
   3. ส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง  และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
   2. การบริหารจัดการปัญหามลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. พัฒนาประชาชน  เยาวชน  ชุมชน  ให้เกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
 
 
 
 
 



  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. ด าเนินการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
   2. เสริมสร้างให้ชุมชนมีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น 
   3. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
   4. พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความสามารถบุคลากรในองค์กร และสื่อสารการเรียน   
การสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   การวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค(SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับองค์กร ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจาก
ปัจจัยเหล่านี้ต่อการท างานขององค์กร 
   S : Strengths คือ จุดเด่นหรือจุดแข็ง ของเทศบาลต าบลเมืองงาย มีดังนี้ 
  1.1 ด้านบุคลากร 
     - มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานบุคคลโดยตรง เช่น งานการเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่ปฏิบัติงานบุคลากร
ของเทศบาล 
   - มีผู้รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรท าให้สามารถให้บริการในด้านการพัฒนา
บุคลากรให้กับส่วนงานต่าง ๆ 
  - มีระบบการบริหารตามสายการบังคับบัญชา มีการมอบอ านาจจากผู้บังคับบัญชาสูงสุด     
ให้ผู้บริหารระดับรองลงไป เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร มีการก าหนดหน้าที่ขอบเขตของงานแต่ละ
ฝ่ายต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจนและมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ท างานเป็นทีมท าให้เกิดความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน  
  - มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความช านาญ หลากหลายสาขาวิชาชีพ โดยมีบุคลากร  
ที่จบระดับปริญญาโท ตามกรอบอัตราก าลัง สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลได้อย่างครบถ้วน, 
การส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่น ในการน าไป
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
  - มีการประสานงานที่ดีกับทุกภาคส่วน ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน/ชุมชน/หมู่บ้าน จึงท าให้งานประสบความส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน และหน่วยงานราชการ/องค์กรเอกชน ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงาน
ของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง 
  - พนักงาน/เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการเรียนรู้งานในหน้าที่ใน
การพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า 
  - บุคลากรของหน่วยงาน ได้รับการฝึกอบรมตามต าแหน่งจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้ได้รับความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน 
   1.2 ด้านวัสดุอุปกรณ์/งบประมาณ  
   - มีอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นในกระบวนการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เพียงพอและเหมาะสม  เช่น มี เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้หรือสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Development) ได้ตลอดเวลา 



  1.3 มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เช่น งบประมาณด้านการบริหารงาน
ทั่วไปและงบประมาณส าหรับส่วนงานต่าง ๆ  
   1.4 ด้านการบริหารจัดการ 
  - ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ และมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาเทศบาลให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน 
  - นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย มีนโยบายในการบริหารที่ชัดเจนและน าสู่การปฏิบัติได้จริง 
   - มีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ห้องประชุม และสิ่งอ านวยความ
สะดวกพร้อมใช้งาน ซึ่งมีหลายหน่วยงาน/องค์การ ได้เข้ามาขอให้สถานที่หอประชุมเพ่ือจัดการฝึกอบรม หรือ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบกับมีสถานที่ท่ีใช้ในการฝึกอบรมกระจายอยู่โดยทั่วไป เช่น โรงแรม (ราคาไม่สูงมาก)
และมีศูนย์ประชุมย่อยของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ โดยทั่วไป 
   1.5 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
    - มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือและเป็นช่องทางในการพัฒนาบุคลากร เช่น Web side ของ
เทศบาล 
    - มีการประสานเชื่อมโยงทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เช่น โรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
ฯลฯ 
  - มีระบบสื่อ สารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพในการให้บริการ 
และในการช่วยปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียง  ท าให้สามารถ
ท างานและประสานกันได้อย่างเป็นระบบ และมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จึงสามารถใช้จ่ายได้ตรง
ตามความต้องการทันเวลา 
  - พนักงาน/เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการใช้ IT ที่ทันสมัยเพ่ือบริการประชาชนและ
ปฏิบัติภารกิจของทางราชการให้ส าเร็จตามนโยบายของนายกเทศมนตรี 
   - การพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ช่วยในการท างานได้สะดวกการ
ติดต่อสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ โดยอาศัยอินเตอร์เน็ตท าให้การแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างไม่มี
ขอบเขตสิ้นสุด 
   W : Weaknesses คือ จุดด้อยหรือจุดอ่อน ของเทศบาลต าบลเมืองงาย มีดังนี้   
  1. การลดขั้นตอนของสายการบังคับบัญชา ท าให้ผู้บริหารไม่ทราบสภาพความเป็นจริงของ
องค์กร และการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน บางครั้งท าให้เกิดข้อขัดแย้ง  
  2. ภารกิจงานที่เพ่ิมข้ึน ท าให้เทศบาลต าบลเมืองงายต้องเพ่ิมจ านวนอัตราก าลังของพนักงาน
ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในระบบการท างานหรือภารกิจใหม่ ซึ่งมีเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
เกี่ยวข้อง ท าให้มีภาระด้านงบประมาณมากยิ่งขึ้น 
  3. การจัดอัตราก าลังคน บางงานไม่เหมาะสม เนื่องจากจ านวนพนักงานเทศบาลมีน้อยที่จะ
ดูแลและรับผิดชอบในงานนั้น ๆ ท าให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบมากจนเกินไป และบุคลากรบางคนขาดความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายของงาน ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
  4. จากการที่มีระบบสื่อ สารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีบริการให้
อย่างเพียงพอแก่ประชาชนผู้รับบริการ แต่ก็ประสบปัญหาในด้านงบประมาณท่ีจะดูแลบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
  5. ผู้บริหารยังเน้นการพัฒนาแต่ด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านเดียว 
  6. งบประมาณสนับสนุนส าหรับใช้ในการพัฒนาจากรัฐบาลลดลง และรายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบไม่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม 
 



 
  7. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ มีขีดสมรรถนะต่ ากว่าระดับที่เหมาะสมกับภารกิจ บางส่วนไม่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน และไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพัฒนาไม่ตรงกับภารกิจ 
  9. การบริหารจัดการและการประสานงานแต่ละกองยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ท าให้
การประสานงานต่าง ๆ เกิดความล่าช้า เช่น โครงการเร่งด่วนที่ต้องท าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  10. วัสดุอุปกรณ์ใช้งานในส านักงานมีการเสื่อสภาพ บางส่วนเสียเนื่องจากการใช้งานเป็น
เวลานาน ต้องมีการซ่อมแซมอยู่เป็นประจ า ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าและไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากสภาเทศบาลเท่าที่ควร      

  O : Opportunities คือ โอกาส ของเทศบาลต าบลเมืองงาย มีดังนี้ 
   1. นโยบายด้านการปฏิรูปทางการเมือง การปกครองและการบริหารซึ่งสนับสนุนการกระจาย
อ านาจอย่างต่อเนื่องตามครรลองระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองได้ ตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
  2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล 
  3. ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลฯ มีสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ราชการหลายหน่วยงาน 
เช่น พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์, โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย, โรงเรียนบ้านใหม่, 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองงาย, หน่วยควบคุมโรคน าโดยแมลง และมีธุรกิจการค้า การบริการ     
การท่องเที่ยว-รีสอร์ท, ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ส่งผลให้อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดับด ี
   ๔. เทศบาลต าบลเมืองงาย พื้นที่รับผิดชอบมีขนาด 9.8 ตารางกิโลเมตร ท าให้สามารถพัฒนา
และให้บริการได้อย่างทั่วถึง   
  ๕. เทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งมานาน เป็นที่รู้จักและได้รับ
การยอมรับจากหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนเป็นอย่างดี ท าให้เป็นโอกาสที่จะได้รับ
มอบหมาย หรือขอความร่วมมือให้เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบงาน และโครงการส าคัญ ๆ  
   6. ชุมชนมีวัฒนธรรมและประเพณีที่ต้องท าร่วมกัน ท าให้เกิดความสามัคคี มีการรวมกลุ่ม 
และเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการรวมเป็นกลุ่มภายในชุมชน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มส่งเสริม
อาชีพ และมีปราชญชาวบ้าน ซึ่งเป็นผู้มีภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป  
  7. เทศบาลต าบลเมืองงายเป็นลักษณะของพ้ืนที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงและผืนป่า มีความอุดม
สมบูรณ์ มีสภาพอากาศที่ดี จนได้รับสมญานามว่า “เมืองงายดินแดนแห่งเกษตรและความสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติ” ดั่งท่ีว่า “เมืองงาย เมืองงาม ลือนามองค์นเรศ เรืองเดชพระธาตุปู่ก่่า งามล ่าดอยนาง เคียงข้าง
สวนสมเด็จฯ  
   8. มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว  เช่น พระสถูปเจดีย์สมเด็จ      
พระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ 
  9. ผู้บริหารมีนโยบายในการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รับการบริการสาธารณะที่ดี 
ทั่วถึงและจริงจัง ท าให้เป็นโอกาสที่ประชาชนในชุมชน จะอยู่ดี กินดี มีความสุขถ้วนหน้า   
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  T : Threats คือ อุปสรรค ของเทศบาลต าบลเมืองงาย มีดังนี้ 
  4.1 ด้านสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน เทศบาลมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และการ
ด าเนินการจึงต้องสอดคล้องกับฐานะการเงินการคลัง และงบประมาณส่วนใหญ่จะเน้นไปด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ดังนั้น งบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากร จึงจ ากัดและใช้จ่ายอย่างประหยัด    
ในการจัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ 
  4.2 การโอน(ย้าย) บุคลากร ด้วยเหตุผลความจ าเป็น ท าให้ขาดแคลนบุคลากรในต าแหน่ง
งานที่ต้องปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ของงานราชการ  
   4.3 บุคลากรของหน่วยงาน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจเกินกว่าต าแหน่ง เนื่องจากไม่มี
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเป็นการเฉพาะ เพราะข้อจ ากัดงบบริหารงานบุคคลไม่เกินร้อยละ 40         
    4.4 ข้อกฎหมายหรือข้อระเบียบต่าง ๆ ที่ปรับเปลี่ยน เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน     
ท าให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
   4.5 จากการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบุคลากรที่ได้รับมอบหมายต้อง
ศึกษาข้อมูลและระเบียบเพิ่มเติม  
   4.6 นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งในด้านการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือ
ประชาชน และเน้นในเรื่องการบริการประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างรวดเร็ว       
แต่เนื่องจากขั้นตอนในการลดระยะเวลาการให้บริการที่หลากหลายของแต่ละกระบวนงาน ดังนั้น ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายต้องศึกษาข้อระเบียบและแนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจน เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
และด้วยระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.7 งบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ 
ตลอดจนห้วงระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรรไม่เป็นไปตามแผน ท าให้การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
  4.8 ในรอบปีที่ผ่านมา มี อบต.ที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลจ านวนมาก การได้รับการ
บริการสาธารณะเกิดข้อเปรียบเทียบ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม ผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลมากข้ึน ท าให้เทศบาลต้องตื่นตัวในการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานและเท่าเทียมกัน 
   ดังนั้น การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทขอบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยึดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภท
อย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของเทศบาลต าบล
เมืองงาย ดังนี้ 
   - พนักงานเทศบาล  : ปฏิบั ติ งานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่ เน้นการใช้ความรู้ 
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะ
งานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานเทศบาลต าบลเมืองงายไว้ ดังนี้ 
    1. สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
    2. สายงานอ านวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการกอง 
    3. สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
    4. สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
    พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลา
การปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงาน
จ้างจะมี 2 ประเภท ดังนี้ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ 
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ภารกิจหลัก  
  1. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

      2. การให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
      3. การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูล 
   4. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
8. การบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

       ภารกิจรอง       
   1. ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
   2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์     
   3. ให้มีตลาด   
   4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
   5. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
   6. ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
   7. ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   8. ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 
 
 



 
  
 

  เทศบาลต าบลเมืองงายก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนราชการ ได้แก่  
1) ส านักปลัดเทศบาล  
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  
4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5) กองการศึกษา  

         ทั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการจ านวนทั้งสิ้น 24 อัตรา  ลูกจ้างประจ า จ านวน  
1 อัตรา เป็นลูกจ้างประจ าจ้างจากงบประมาณเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 17 อัตรา, พนักงาน
จ้างทั่วไป จ านวน 11 อัตรา และพนักงานครูเทศบาล (เงินอุดหนุน) จ านวน 4 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน) จ านวน 5 อัตรา 
   แต่เนื่องจากท่ีผ่านเทศบาลต าบลเมืองงาย มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และจ านวน
บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงมี
ความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่  เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานภายในของเทศบาลต าบลเมืองงาย โดยเป็นข้าราชการ จ านวน 2 อัตรา ได้แก่ 

1. นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 
2. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.) 
3. นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
4. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 
 



 
 

 

จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลเมืองงาย ซึ่งเทศบาลต าบลเมืองงาย มีภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ พ.ศ. 2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
   8.1 โครงสร้าง ตามแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลเมืองงาย   

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (ใหม่ ) หมายเหตุ 
ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล 
1. ส านักปลัดเทศบาล 
   1.1 ฝ่ายอ านวยการ 

- งานธุรการ 
- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานนิติการ 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานส่งเสริมการเกษตร  
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล 
1. ส านักปลัดเทศบาล 
    1.1 ฝ่ายอ านวยการ 

- งานธุรการ 
- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานนิติการ 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

2. กองคลัง 
    2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
    - งานธุรการ 
    - งานการเงินและบัญชี 
    - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
    - งานพัฒนารายได ้    

2. กองคลัง 
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานพัฒนารายได ้

 

3. กองช่าง 
- งานวิศวกรรม 
- งานสาธารณูปโภค 

3. กองช่าง 
- งานวิศวกรรม 
- งานสาธารณูปโภค 

 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   - งานรักษาความสะอาด 
    -งานส่งเสริมสุขภาพ 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

     - งานรักษาความสะอาด 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 

 

5. กองการศึกษา 
    - งานธุรการ 
    - งานการศึกษาปฐมวัย 

5. กองการศึกษา 
    - งานธุรการ 
    - งานการศึกษาปฐมวัย 

 

 
 
 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 



  8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง         
        เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการ        
ในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสม
กับภารกิจและปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการ
วิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 
 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2564–2566 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด 

 
หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - - 
 

  

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

ส านักปลัด         

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

ฝ่ายอ านวยการ         

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่าง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - -  -  

นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

นักจัดการงานทะเบยีนและบัตร (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

นิติกร (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ว่าง 

นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปก./ชก.) - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 2 2 2 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 

เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

พนักงานวิทยุ (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 4 4 4 4 - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร (คณุวุฒิ) 1 1 1 1 - - - ว่าง 

พนักงานจ้างทั่วไป         

นักการภารโรง 1 1 1 1 - - - ว่าง 

พนักงานดับเพลิง 3 3 3 3 - - -  

รวม 22 25 25 25 +3 - -  
 
 
 



 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด 

 
หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองคลัง         

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - 
 

ฝ่ายบริหารงานคลัง         

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - 
 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการเงินและบญัชี (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจา้งประจ า) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

       
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (คุณวุฒิ) 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (คณุวุฒิ) 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ) 1 1 1 1 - - -  

รวม 9 10 10 10 +1  - -  

กองช่าง         

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - 
 

นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  

นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่าง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
       

 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (คุณวุฒิ) 2 2 2 2 - - -  

ช่างก่อสร้าง (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป 
       

 

คนงานทั่วไป   3 3 3 3 - - - ว่าง 1 อัตรา 

รวม 11 11 11 11   -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด 

 
หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

       
 

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 2 2 2 2 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป 
       

 
คนงานประจ ารถขยะ 3 3 3 3 - - - ว่าง 2 อัตรา 
คนงานเก็บกวาดขยะ 1 1 1 1 - - -  

รวม 8 8 8 8 - - -  
กองการศึกษา         

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -    ว่าง 

ครู (เงินอุดหนุน) 4 4 4 4 - - - เงินอดุหนุน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
       

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) 1 1 1 1 - - - ว่าง 

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (เงินอุดหนุน) 5 5 5 5 - - - เงินอดุหนุน 

รวม 12 12 12 12 - - -  
รวมท้ังหมด 62 66 66 66 +4 - -  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งกรอบมาตรฐานดังกล่าว ประกอบด้วย 
  มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
   1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้อง
และสนับสนุนให้เทศบาล บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
   2) มีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “ก าลังคนมี
ขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน สมารถระบุช่องว่างด้านความต้องการก าลังคนและมีแผน
เพ่ือลดช่องว่างดังกล่าว 
   3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด ให้
ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่
และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ 
   4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ 
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 
 

  มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ มีความถูกต้องและทันเวลา 
   2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และ
น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
   3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากรตลอดจนความคุ้มค่า 
   4) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
 

  มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ 
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 
   1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ 
  2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ 
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
   3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ เพ่ือพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ 
 
 



 
   4) มีระบบการบริหารผลงาน ที่เน้นประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมี
ความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความส าเร็จหรือ
ผลงานของส่วนราชการ 
 

  มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการ
จะต้อง 
   1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน 
   2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องก าหนดให้
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ 
 

  มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  หมายถึง การที่ส่วน
ราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
   1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบงาน 
และบรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการ
ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญ เสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 
   2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 
  3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้ก าลังคนมีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 
   มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัยพากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ท าให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด หากยังไม่มีการด าเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมี
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับ
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบ
มาตรฐานความส าเร็จทั้ง 5 มิติ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
นโยบายด้านการบริหาร 
  1. กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
   2. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และ
ทิศทางที่วางไว ้
   3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
   4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มี
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   5. มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมคณะกรรมการทุกกอง เพื่อรับทราบปัญหา/
อุปสรรคและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
 

นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
  1. การบริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ 
   2. การพัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน 
   3. การพัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน มีเป้าหมายคือ มีระบบในการติดตาม
ประเมินในการบริหารก าลังคน, มีความคล่องตัว, สนับสนุนให้เกิดการใช้ก าลังคนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีองค์
ความรู้เพ่ือน าไปก าหนดแนวทางหรือพัฒนาระบบการบริหารก าลังคน เพ่ือรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
   4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน 
 

นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
   1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ
ความรู้ 
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ระหว่าง
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
   3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ขององค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

นโยบายด้านภาระงาน 
   1. มีการก าหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน 
   2. มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
   3. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุกงานจะต้อง
มีการประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุงภาระ
งานประจ าทุกเดือน 
 

นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
   1. ให้ทุกงานในกองใช้ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
   2. ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้น ๆ และหาแนวทางใน
การเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือใช้ร่วมกัน 
  3. ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 



 
นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
   1. มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกอง เพ่ือเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจ า 
   2. ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
   3. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
   4. ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการท างาน เพ่ือบุคลากรพัฒนา
ทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 

 

นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   1. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
   2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการอบรู้ และน าผลมา
เป็นแนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 
   1. มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
สอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
   2. มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้ประจ าเดือน เวียนให้บุคลากร
ได้ทราบทุกเดือน 
   3. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไประบบการบริหาร
และจัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 
   4. มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
 

นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 
   2. จัดท าแผนกิจกรรม/โครงการที่ เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
   3. ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
น าไปสู่การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

โครงสร้างเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) 

1. งานธุรการ                   6. งานนติกิาร  
2. งานบริหารงานทั่วไป       7. งานทะเบียนราษฎร 
๓. งานการเจ้าหน้าที่           8. งานส่งเสริมการเกษตร 
๔. งานแผนงานและ            9. งานปอ้งกนัและบรรเทา           
    งบประมาณ                     สาธารณภยั  
๕. งานพัฒนาชุมชน 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลังระดับต้น) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลังระดับต้น) 

1. งานธุรการ 
2. งานการเงินและบัญช ี
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน 
4. งานพัฒนารายได้ 

กองช่าง 
(นักบรหิารงานช่างระดบัตน้) 

1. งานวิศวกรรม 
2. งานสาธารณูปโภค 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อมระดับต้น) 

1. งานสุขาภิบาลและ 
    อนามัยสิ่งแวดล้อม 
2. งานรักษาความสะอาด 
3. งานส่งเสริมสขุภาพ 

กองการศึกษา 
(นักบริหารการงานศึกษาระดับต้น) 

1. งานธุรการ 
2. งานการศึกษาปฐมวัย 

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 



โครงสร้างของส านักปลัดเทศบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระดับ/ประเภท อ านวยการ 
ระดับต้น 

ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 3 2 2 5 3 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) (1) 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) (1) (ว่าง) 

1. งานธุรการ             2. งานบริหารงานทั่วไป 
   - เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (1)                          - นักจดัการงานท่ัวไปช านาญการ (1)                 
   - เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1) (ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม) 
๓. งานการเจ้าหน้าท่ี              ๔. งานแผนและงบประมาณ 
    - นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1) (ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม)   - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (1) 
๕. งานพัฒนาชุมชน               6. งานนิติการ 
   - นักพัฒนาชุมชนช านาญการ (1)             - นิติกรปฏิบัติการ (1) 
7. งานทะเบียนราษฎร              8. งานส่งเสริมการเกษตร 
   - นักจัดการงานทะเบยีนและบตัรปฏิบตัิการ (1)           - นักวิชาการเกษตร ปก./ชก. (1) (ว่าง) 
9. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก. (1) (ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม)                                            
   - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน (1)                
   พนักงานจ้างตามภารกิจ        พนักงานจ้างทั่วไป      
   1. พนักงานขับรถยนต์ (4)                 1. นักการภารโรง  (1) (ว่าง)           
   2. พนักงานวิทย ุ(1)                           2. พนักงานดับเพลิง (3) 
   3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร (1) (ว่าง)          
 
                                 



โครงสร้างกองคลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ/ประเภท อ านวยการระดับต้น ปฏิบัติการ ช านาญงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน 2 2 1 1 3 

 

 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลังระดับต้น) (1) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลังระดับต้น) (1) 

งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัฒนารายได้ 

- นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. (1) (ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม) 
- เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน (1)  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (๑)  

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (๑) 
   

- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิตัิการ (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๑) 

งานการเงินและบัญชี งานธุรการ 

    ลูกจ้างประจ า 
- เจ้าพนักงานธุรการ (๑) 



โครงสร้างกองช่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระดับ/ประเภท อ านวยการระดับต้น ช านาญงาน พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 

จ านวน 1 1 5 2 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่างระดับต้น) (๑) 

งานวิศวกรรม 
-นายช่างโยธา ปง/ชง (1) (ว่าง) 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (2) 
2. ช่างก่อสร้าง (1) 
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1) 
4. พนักงานขับรถยนต์ (1) 

พนักงานจ้างทั่วไป 
1. คนงานท่ัวไป (2) 
2. คนงานท่ัวไป (1) (ว่าง) 

งานสาธารณูปโภค 
-นายช่างโยธาช านาญงาน (1) 



โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ/ประเภท อ านวยการระดับต้น ปฏิบัติการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 
จ านวน 1 1 2 2 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น) (1) 

งานรักษาความสะอาด งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
 

งานส่งเสริมสุขภาพ 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. พนักงานขับรถยนต์ (2) 

พนักงานจ้างทั่วไป 
1. คนงานประจ ารถขยะ (1) 
2. คนงานประจ ารถขยะ (2) (ว่าง) 
3. คนงานเก็บกวาดขยะ (1) 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (1) 



 

โครงสร้างกองการศึกษา 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ/ประเภท อ านวยการระดับต้น คศ.2 คศ. 1 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน 1 2 2 5 

 

 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) (1) 

งานธุรการ งานการศึกษาปฐมวัย 

- ครู คศ. 2 (เงินอุดหนุน) (2) 
- ครู คศ. 1 (เงินอุดหนุน) (2) 
- ผู้ดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน) (5) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) (ว่าง) 

นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1) (ว่าง) 



 
 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทั กษะทัศนคติที่ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นไป
อย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลตามที่กฎหมาย
ก าหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไป
ในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เทศบาลต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนา
ไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 
เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาธิบาล เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นหลัก ประกอบด้วย 

  1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการท างานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนว
ระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการ
ท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

  2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากเทศบาล รวมทั้ง
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการ
ต่างๆสามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของเทศบาลได้ตลอดเวลาตามความต้องการ
ของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ 
โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

  3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

  ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 



 

  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองาย  
   ๑. วัตถุประสงค์  
   ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ได้เรียนรู้แบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการที่ด ีตามหลักสูตรที่ ก.ท.ก าหนด  
   ๒. เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง  
   ๓. เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน  
   ๔. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติ
ที่ด ีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๕. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลและการพัฒนาผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารง
ต าแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน  
    ๒. เป้าหมายการพัฒนา  
   ๑. พนักงานเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลเข้าใจแบบ
แผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ  
   ๒. เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  
    ๓. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึด
ประโยชน์ส่วนรวม  
   ๔. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่
สูงขึ้น  
   ๕. เพ่ือให้การประสานการทางานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ  
   ๖. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  
   ๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 
ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น  
   ๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานงบประมาณ งานบริหารานบุคคล 
งานด้านช่าง ฯลฯ 
   ๓. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริหารคน เช่น 
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น  
   ๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น  
 



 
  ๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  
   ดังนั้น จึงให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย ๑ หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร 
ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง ดังนี้  
   พนักงานเทศบาล  
   1. สายงานผู้บริหาร ประกอบด้วยหลักสูตร  
    - หลักสูตรด้านการบริหาร  
    - หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม  
   2. สายงานผู้ปฏิบัติ  
    - หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานการปฏิบัติราชการ  
    - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ  
    - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง  
    - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   3. สายงานพนักงานจ้าง  
    - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ  
    - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ  
    - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง  
    - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕64-๒๕๖6) 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาพนักงานเทศบาลในแต่ละต าแหน่งต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
   ๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ 
   ๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย  
  ๑.๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
   ๑.๓ พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   ๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   ๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   ๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   ๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   1.8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  1.9 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 
  1.10 ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 



  
 

  1.11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   1.12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. 2548 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   ๑.13 กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   ๑.14 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดิน 
   ๒. หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ 
   ๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
   2.2 พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
   ๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   ๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
   ๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล  ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   ๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
   3.1 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
   3.2 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
   3.3 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
   3.4 หลักสูตรด้านการบริหาร 
   3.5 หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
   3.6 การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
   3.7 การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
   3.8 การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
   3.9 พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ 
   3.10 เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
   3.11 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 
   3.12 หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
         3.13 การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
       3.13 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   3.14 จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
หมายเหตุ   
   ๑. หลักสูตรต่าง ๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
               ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลโครงการ
เดียวกันได้ 
 
 
 
 



 

  ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
   1. ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
   2. ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
   3. บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
   4. พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
   5. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
  6. วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
   7. พัฒนาการกระจายอ านาจ 
   8. พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
   วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา  
   ๑. วิธีการพัฒนาบุคลากรเทศบาล  
   วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง จะเป็นหน่วยงานด าเนินการ
เอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ
อบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้  
    ๑. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่  
    ๒. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยเทศบาล หรือส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการ
อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม   
    ๓. การศึกษาดูงาน อาจด าเนินงานในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความ
สนใจและเก่ียวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  
    ๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
    ๕. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อน
มอบหมายงาน  
    ๖. การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม  
    7. การให้การศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท 
   9. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานเทศบาลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร   
   ๒. แนวทางการด าเนินการ 
                   การด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคลากร นอกจากมีวิธีการด าเนินการ
ตามข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 
                    ๒.๑ เทศบาลฯ ด าเนินการเอง 
                    ๒.๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ 
โดยเทศบาลฯ จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม 
                    ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นผู้ด าเนินการ 
 
 
 
 



 

   งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาบุคลากร  
   เทศบาลต าบลเมืองงาย จะตั้ งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยจัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ  
   การติดตามและประเมินผล  
   1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา เพ่ือเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกเทศมนตรี  
   ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ ๑  
   ๓. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสม
กับความต้องการ 
   ๔. ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับตาม
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน  
   ๕. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี   
  ขั้นตอนการจัดท าแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
   ผู้รับผิดชอบและข้ันตอนการจัดท าแผน  
     1. สานักปลัดเทศบาลต าบลเมืองงาย (ฝ่ายอ านวยการ)  
     2. บุคลากรผู้รับผิดชอบ มีหน้าที ่ 
     2.1 ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร  
    2.2 วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร  
    2.3 เสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย  
    2.4 แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย  
    2.5 แจ้งผลการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรให้ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างทราบ  
    2.6 จดัท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
    2.7 เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร และผลการประเมิน
และติดตามผลเสนอคณะกรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล รายละเอียด  ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
๑. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร  ผู้บริหาร  

หัวหน้าส่วนราชการ  
พนักงานทุกคน  
นักทรัพยากรบุคคล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

   
๒. วิเคราะห์ปัญหา และข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  คณะกรรมการ  

นักทรัพยากรบุคคล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
หัวหน้าส่วนราชการ  
 

๓. พิจารณาว่า บุคลากรของหน่วยงาน หรอืส่วนราชการภายใน จุดใดที่
ต้องมีการฝึกอบรม หรือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทางาน  

 ผู้บริหาร  
หัวหน้าส่วนราชการ  
นักทรัพยากรบุคคล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ต่อ คณะกรรมการ/คณะบุคคล 
ที่ได้รับมอบหมาย  

 ผู้บริหาร  
หัวหน้าส่วนราชการ  
นักทรัพยากรบุคคล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. จัดส่งบุคคลไปอบรม และจัดท าเอกสารการฝึกอบรมที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา  

 นักทรัพยากรบุคคล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

๖. แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคล 
ที่ได้รับมอบหมาย  

 
 

หัวหน้าส่วนราชการ  
นักทรัพยากรบุคคล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๗. จัดท ารายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี   นักทรัพยากรบุคคล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๘. ประเมินผล   ปลัดเทศบาล  
นักทรัพยากรบุคคล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 

วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น 

ของหน่วยงาน 

บุคลากรไมส่ามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน  และส าเร็จตามที่ก าหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไม่ส าเร็จตามก าหนด 

พิจารณาความต้องการฝึกอบรม 
พิจารณาเปน็รายบุคคล หรือระดับ
หน่วยงานภายในเทศบาล 

ส ารวจความต้องการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน 

ขออนุมัติผู้บริหาร  เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม 
ตามล าดับความจ าเปน็ ก่อน-หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

ก าหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 

ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 

ผู้ที่เขา้รับการฝึกอบรม น าหลักสูตรที่ได้ไป 
ฝึกอบรม น ามาถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากร 
ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือเป็นแนวทาง 
ปฏิบัติร่วมกัน 



 

 

 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลต าบล
เมืองงาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
   2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์และระดับบุคคล  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับ
บริหารและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
   4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา  
ต่อประชาชน และต่อสังคมตามล าดับ 
   5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
   ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมกับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

หมวดที่  ๑ 
บททั่วไป 

  ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
   “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลต าบล
เมืองงาย 
   “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลต าบล
เมืองงาย 
  ข้อ ๒ ให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงายรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

ส่วนที่  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

  ข้อ ๓ ข้าราชการของเทศบาลต าบลเมืองงายทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้ด าเนินไปตาม
กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 

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

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่บิดเบือน 

ข้อเท็จจริง 
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 

ข้อเท็จจริง 
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ 

ตรวจสอบได ้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี   

ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ส่วนที่  ๒ 
จรรยาวิชาชีพ 

 

  ข้อ ๔ ข้าราชการของเทศบาลต าบลเมืองงายต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
  ข้อ ๕ ข้าราชการของเทศบาลต าบลเมืองงายต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ข้อ ๖ ข้าราชการของเทศบาลต าบลเมืองงายต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี  
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ ๗ ข้าราชการเทศบาลต าบลเมืองงายต้องไม่ประพฤติอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
  ข้อ ๘ ข้าราชการของเทศบาลต าบลเมืองงายต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่
ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
 



 
  ข้อ ๙ ข้าราชการของเทศบาลต าบลเมืองงายต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
  ข้อ ๑๐ ข้าราชการของเทศบาลต าบลเมืองงายต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย  
มีอัธยาศัย 
  ข้อ ๑๑  ข้าราชการของเทศบาลต าบลเมืองงายต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
  ข้อ ๑๒  ข้าราชการของเทศบาลต าบลเมืองงายต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
  ข้อ ๑๓  ข้าราชการของเทศบาลต าบลเมืองงายต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของก านัลหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
  ข้อ ๑๔ ข้าราชการของเทศบาลต าบลเมืองงายต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน 
และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

ส่วนที่  ๓ 
กลไกและระบบใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ส่วนที่  ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

   
  ข้อ ๑๕ ให้ส านักปลัดเทศบาลต าบลเมืองงายมีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างท่ีดี   
 และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผล 
ให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงายหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณามอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองได้ 
   (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรีต าบล    
เมืองงายหรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องไม่ต้องผ่าน
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงายหรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
   (๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
 
 



 

   (๕) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   (๖) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด 
  ข้อ ๑๖ ให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงายแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือควบคุม   
ก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  
  คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 
   (๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
   (๒) กรรมการ ซ่ึงด ารงต าแหนง่บรหิาร เลอืกกันเองให้เหลอืสองคน 
   (๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการในเทศบาลต าบลเมืองงายที่ ได้รับเลือกจาก
ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงายนั้น จ านวนสองคน 
   (๔) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑)–(๓) ร่วมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกให้เหลือสองคน  
    ให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจ
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
  กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
  ข้อ ๑๗ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
   (๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  
การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
   (๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจ
หน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท มา
ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือ
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
   (๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
ส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
   (๘) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 
    การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาบังคับใช้ 
 



ส่วนที่  ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

  ข้อ ๑๘ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงายเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
  ข้อ ๑๙ การด าเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
  ข้อ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืนความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับ
ต าแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการ 
  ข้อ ๒๑ หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็น
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙  
สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 
  ข้อ ๒๒ การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ 
๒๒ ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการด าเนินการทางวินัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ ๒๓ การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ด าเนินการตามนั้น เว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 

หมวด  ๕ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 

  ข้อ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน  
หรือน าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๒๕ เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้วให้
เทศบาลต าบลเมืองงายด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
  ข้อ ๒๖ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของเทศบาลต าบลเมืองงายภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
   ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘(๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบการลงโทษ 
  ข้อ ๒๗ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
  ข้อ ๒๘  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 

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


