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แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 – 2563)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
---------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตําแหนงกําหนดใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลวาจะมี
ตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะ
งานที่ตองปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระคาใชจายของเทศบาลที่จะตอง
จายในดานบุคคล โดยใหเทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานหรือลูกจางเทศบาลเพื่อใชในการ
กําหนดตําแหนง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๔
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ และในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ไดมี
มติเห็นชอบประกาศกําหนดการกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล โดยกําหนดแนวทางใหเทศบาลจัดทํา
แผนอัตรากําลังของเทศบาลเพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานเทศบาล
โดยเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหเทศบาลแตงตั้ง
คณะกรรมการจั ด ทํ าแผนอั ตรากํ าลั ง วิเ คราะหอํ านาจหนาที่และภารกิจของเทศบาล วิเ คราะหค วาม
ตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการกํ าหนดตํ าแหนงพนั กงานเทศบาลหรือลู กจ างตามแผนอั ตรากํ าลั ง 3 ป (พ.ศ.2561 –
2563)
๑.๓ ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล (ก.ท.จ.) จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เรื่ อ ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่
ไดกําหนดไวตามมาตรฐานทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี (ก.ท.จ.) ไดให
ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2545 และผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะประธาน
กรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จังหวัดกาญจนบุรี ไดลงนามเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕
๑.๔ จากหลั ก การและเหตุ ผ ลดั ง กล า ว เทศบาลตํ า บลห ว ยกระเจาจึ ง ได จั ด ทํ า แผน
อัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ. 2561 – 2563) ขึ้น
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2. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหเทศบาลตําบลหวยกระเจามีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่เหมาะสมไม
ซ้ําซอน
๒.2 เพื่อใหเทศบาลตําบลหวยกระเจามีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลังโครงสราง
ใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๒.๓ เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการกําหนดตําแหนง
และการใชตําแหนงพนักงานเทศบาลวาถูกตองเหมาะสมหรือไม
๒.๔ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตําบลหวยกระเจาใหเหมาะสม
๒.๕ เพื่อใหเทศบาลตําบลหวยกระเจาสามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุแตงตั้ง
ขาราชการ เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลหวยกระเจาเกิดประโยชนตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตอ ภารกิจตามอํ านาจหนาที่มีป ระสิท ธิภาพมีค วามคุมคาสามารถลดขั้นตอนการปฏิบั ติงาน มีก ารลด
ภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดเปนอยางดี
๒.๖ เพื่อใหเทศบาลตําบลหวยกระเจาสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
คณะกรรมการจั ดทําแผนอั ตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561 - 2563) ของเทศบาลตําบล
หวยกระเจา ซึ่งมีนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจาเปนประธานเห็นสมควรใหจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป
(พ.ศ.2561 – 2563) โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
๓.๑ วิ เคราะห ภารกิจอํ านาจหนาที่ ความรั บผิดชอบของเทศบาลตํ าบลหวยกระเจาตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐ นโยบายผูบริหาร
และสภาพปญหาของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
๓.๒ กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบให ส ามารถแก ป ญ หาของเทศบาลตํ า บลห ว ยกระเจาได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
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๓.๓ กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ
กลุมงานตางๆ
๓.๔ กําหนดความตองการพนักงานจางในองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหหัวหนาสวน
ราชการเขามามีสวนรวม เพื่อกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจ
และอํานาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจํานวนขาราชการ
ลูกจางประจําในองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง
3.5 กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ
หนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
๓.6 จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน
รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย
๓.7 ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกคนไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
3.8 การกําหนดวิสัยทัศน/ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“วิสัยทัศน” (Vision)
เทศบาลตําบลหวยกระเจา ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพื่อแสดงสถานการณในอุดมคติ
ซึ่งเป นจุ ด มุง หมายความคาดหวั ง ที่ตอ งการใหเ กิ ด ขึ้น ในอนาคตข างหนา ซึ่งจะสามารถสะทอ นถึ ง
สภาพการณของทองถิ่นในอนาคตอยางรอบดานภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ
จึงไดกําหนดวิสัยทัศนคาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคตดังนี้
“ตําบลนาอยู มุงสูเกษตร ปศุสัตว ฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี การศึกษาดี ทันสมัย ใสใจ
คุณภาพชีวิต บริหารงานมีประสิทธิภาพ”
“ยุทธศาสตร”
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรวมกับประชาคมทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจรวมทั้ง
องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของไดกําหนดยุทธศาสตรของเทศบาล ๖ ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหเปนเมืองนาอยู
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
1.2 พัฒนาแหลงน้ํา/ระบบประปา
1.3 สาธารณูปโภค ไฟฟา โทรศัพท
1.4 ผังเมือง
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตวและการสงเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนา
2.1 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาดานการเกษตร
2.2 สงเสริมสนับสนุนพัฒนาดานปศุสัตว
2.3 พัฒนาการสงเสริมอาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
3.1 สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นรวมทั้ง
การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและศาสนา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพั ฒนาการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาดานการศึกษาใหไดมาตรฐานและทันสมัย
4.2 พัฒนาดานกีฬา
4.3 พัฒนาดานสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอมและความ
เขมแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนา
5.1 ใหบริการสาธารณะแกประชาชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาประชากร การศึกษา สุขภาพ
อนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สวัสดิการและการสงเคราะห
5.2 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.3 พัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร
การพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนา
6.1 การฝกอบรมใหความรูแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูบริหารและสมาชิกสภาฯ
6.2 การเผยแพรขอ มู ล ขาวสารให ค วามรูแกป ระชาชนในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ
6.3 เสริมสรางความรูและจิตสํานึกรวมกันของประชาชนและชุมชนในตําบล
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6.4

พั ฒนาสถานที่ ป ฏิ บั ติ งานเครื่ อ งมือ เครื่อ งใช และระบบการบริ หารจั ด การให มี

ประสิทธิภาพ
3.8.1 เปาประสงค
1.การคมนาคมมีความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง
2.พัฒนาดานการเกษตรและปศุสัตวและสงเสริมสนับสนุนอาชีพ
3.อนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
4.พัฒนาดานกีฬา การศึกษาและพัฒนาดานสาธารณสุข
5.สงเสริมคุณภาพชีวิต อนุรักษสิ่งแวดลอมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6.สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและมีการบริหารตามหลักกิจการบานเมืองที่ดี
3.8.2 ตัวชี้วัด
1.ในเขตเทศบาลมีการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นรอยละ 10
2.ในเขตเทศบาลมีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพิ่มมากขึ้นรอยละ 10
3.ในเขตเทศบาลมีการพัฒนาดานการเกษตร ปุสัตว เพิ่มมากขึ้นรอยละ 10
4.ในเขตเทศบาลมีสงเสริมสนับสนุนอาชีพและมีรายไดเพิ่มขึน้ รอยละ 5
5.ประชาชนมี ค วามรว มมือ รว มใจกั นอนุ รั ก ษป ระเพณี ศิล ปวั ฒนธรรมและภู มิป ญ ญา
ทองถิ่นอันดีงามใหคงอยูมากขึ้นรอยละ ๙๐
6.ประชาชนในเขตเทศบาลมีการศึกษาทั่วถึง และมีสวนรวมในการพัฒนาดานการกีฬ า
ดานสาธารณสุขมากขึ้นรอยละ ๘๐
7.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรอยละ ๑๐
8.ชุมชนในเขตเทศบาลรอยละ ๖๐ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
9.ประชาชนมีความรูความเขาใจในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นรอยละ ๕
10.ประชาชนรอยละ 80 มีความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและมี
สวนรวมทางการเมือง
11.การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพสูงรอยละ ๖๐
3.8.3. คาเปาหมาย
1.ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
2.ดานการไดรั บ บริก ารดานสาธารณู ป โภคสาธารณู ป การมีค วามสะดวกและรวดเร็ ว
3.ดานการไดรับบริการดานเกษตร และปศุสัตว มีความสะดวกและรวดเร็ว
4.ประชาชนมีการศึกษาที่ดีและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
5.ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได
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6.มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข
7.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
3.8.4. กลยุทธ
1.พัฒนาขุดลอกคูคลองและจัดสรางแหลงน้ําสงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตรเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง
2.สง เสริม และพั ฒนาระบบการศึก ษาบุ ค ลากรดา นการศึก ษา ครู นั ก เรี ย นให เ ป นผู มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับประชาคมอาเซียน
3.พัฒนาปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพสงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม
ลดตนทุน เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนการถนอมและ
แปรรู ปสิ นคาทางการเกษตรส งเสริ มให มี การเลี้ ยงสั ตว เศรษฐกิ จ เพื่ อการบริ โภคเพื่ อจํ าหนายและเพื่ อ
การอนุรักษและเพิ่มชองทางตลาด
4.สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบานและชุมชน
ใหพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ประชาชนและ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถิน่
5.ปองกันและแกไขปญหาการเสพ การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ
6.ดําเนินการโครงการเพื่อใหบริการประชาชนและรับ ทราบปญหา อุปสรรคและความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) สงเสริม
สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับใหมีสุขภาพแข็งแรง
7.สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับความ
จําเปนและความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง
8.พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ทองถิ่นโดยการอนุรักษสืบสานประเพณีตอ
9.ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายใน
องคกร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู
10.เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
11.สงเสริม สนั บ สนุ นและรว มมือกั บ สว นราชการหนวยงานตางๆ ในการเตรีย มความ
พรอมในการปองกันภัยและการชวยเหลือผูประสบภัย ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่
สําคัญสนับ สนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือ น
(อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
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12.พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมี
ความอุดมสมบูรณ สรางจิตสํานึกเพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน
จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.8.5. จุดยืนทางยุทธศาสตร
1.การพัฒนาชุ มชนใหนาอยูมีความเขมแข็ ง โดยไดรับ บริการสาธารณะดานโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2.การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
3.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
4.การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางยั่งยืน
5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

3.8.6. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวมของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ดังนี้
วิสัยทัศน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

กลยุทธ

จุดยืนทางยุทธศาสตร
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3.9 การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๓.9.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใ น ก า รจั ดทํ าแ ผน พั ฒ นา ท อง ถิ่ น สี่ ป ขอ งเ ท ศ บ า ล ไ ด ใ ช ก า รวิ เค รา ะห SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลง
ที่ มี ผ ลต อ การพั ฒ นา อย า งน อ ยต อ งประกอบด ว ย การวิ เ คราะห ศั ก ยภาพด า นเศรษฐกิ จ ด า นสั ง คม
ดานทรัพยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ปจจัยภายใน
“จุดแข็ง” (Strengths) หมายถึง ขีดความสามารถหรือทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสามารถนํามาจัดการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน ภารกิจและจุดมุงหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
“จุดออน” (Weakness) หมายถึง ความผิดพลาดหรือขอดอยในทองถิ่นซึ่งมีผลทําใหไม
บรรลุตามแนวทางการพัฒนาที่วางไว
ปจจัยภายนอก
“โอกาส” (Opportunities) หมายถึง สถานการณและสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีลักษณะ
เกื้อกูลหรือสนับสนุนตอแนวทางการพัฒนา
“อุปสรรค” (Threat) หมายถึง สถานการณและสิ่งแวดลอมภายนอกทองถิ่นที่มีลักษณะ
สงผลใหเกิดความเสียหายหรือมีผลดานลบตอการพัฒนา
“ปจจัยภายใน – การวิเคราะหจุดแข็ง”
ขอ

จุดแข็ง

1.

มีเสนทางการคมนาคมเสนทางหลายสายที่สามารถผานไปยังอําเภอบอพลอยและอําเภออูทอง

2.

พื้นที่เหมาะสมกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพราะยังมีสภาพที่ยังไมเปนสังคมเมืองมาก

3.
4.
5.
6.
7.

มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกาแก ไดแก ประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐาน ประเพณี ภาษา ศิลปกรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น เชน มีวัดที่เกาแก ซึ่งอยูระหวางดําเนินการขอขึ้นทะเบียนโบราณสถานจากกรม
ศิลปากร ซึ่งในอนาคตมีโอกาสเปนแหลงทองเที่ยวได
ประชาชนมีทัศนคติในการตัดสินใจดาเนินโครงการตางๆ ผานประชาคมหมูบาน ตําบลและตัดสินใจ
แกไขปญหา
บุบุคลากรสวนใหญมีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถประสานความรวมมือกับชุมชนไดสะดวก
ผูนําทองที่ (กํานัน ผูใหญบาน) มีบทบาทในการเขามามีสวนรวมและใหความรวมมือในการพัฒนา
ทองถิ่นรวมกับเทศบาล
มีก ารรวมกลุ ม ในรู ป เครื อ ขา ยด า นการรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ยสิ น และความสงบ
เรียบรอยภายในโดยความรวมมือระหวางหมูบานและเทศบาลตําบลหวยกระเจา
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“ปจจัยภายใน – การวิเคราะหจุดแข็ง”
ขอ
8.
9.
10.

11.

จุดแข็ง
ผูบริหารทองถิ่นมีวิสัยทัศนและยึดถือแนวทางบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเปนหลักและนําปญหา
ความตองการของประชาชนในพื้นที่เปนสําคัญ
มีเสียงตามสาย/หอกระจายขาวประจําทุกหมูบานมีศักยภาพดานสื่อสารขอมูลขาวสาร
เทศบาลตําบลหว ยกระเจาเหมาะสมตอการเปน พื้นที่เชื่อมโยงการบูรณาการความรวมมือในการ
บริหารจัดการและพัฒนาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียงและหนวยงานราชการซึ่งมีที่ทําการ
ตั้งอยูในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลหวยกระเจามีขีดความสามารถในดานการใหบริการสาธารณะแกประชาชนโดยสามารถ
บริหารจัดการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในกรณีเรงดวนมากกวารอยละ
70 เมื่อเทียบกับปงบประมาณ 2560

“ปจจัยภายใน – การวิเคราะหจดุ ออน”
ขอ
1.

จุดออน
การรวมกลุมองคกรชุมชน องคกรอาชีพในพื้นที่ขาดความเขมแข็งคณะกรรมการกลุมขาดการบริหาร
จัดการกลุมที่ดี

2.

แหลงน้ําธรรมชาติแหงในฤดูแลงปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการเกษตรและไมมีแหลงกักเก็บน้ําใช

3.

เกิดปญหาภัยแลงในพื้นที่หมูบานเปนประจําทุกป

4.

การจัดเก็บขอมูล จปฐ.และขอมูลพื้นฐานอื่นๆ ไมครบถวนสมบูรณและขาดความถูกตอง

5.

ประชาชนในพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน
วัยแรงงานขาดคุณวุฒิ ทักษะ ความชํานาญ และฝมือแรงงานที่ตลาดแรงงานตองการจึงไมสามารถ
พัฒนาอาชีพและสรางรายได
ขาดความรูทักษะในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและขาดการสรางเอกลักษณผลิตภัณฑชุมชนให
มีคุณภาพไดมาตรฐานและติดตลาด
ผูเ สียภาษีในพื้นที่บางราย ขาดจิตสํานึกในหนาที่เสียภาษีเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

6.
7.
8.
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“ปจจัยภายนอก – การวิเคราะหโอกาส”
ขอ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

โอกาส
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 สวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหาร
ราชการแผนดิน มาตรา 77 (3) รัฐตองกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชน หมวด 14 การปกครอง
สวนทองถิ่น มาตรา 272 รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณข องประชาชนในทองถิ่น และสง เสริม ใหอ งคกรปกครองสว นทอ งถิ่น เปน หนวยงาน
หลั กในการจั ด ทํ า บริก ารสาธารณะและมีส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจแกไ ขป ญ หาในพื้ น ที่ แ ละมาตรา
274 องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลายยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง
การบริหาร การจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง
และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัด
และประเทศเปนสวนรวม
พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4) กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนในทองถิ่น โดยที่หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริม
และสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนการกระจายอํานาจ 6 ดาน
ทําใหเทศบาลตําบลมีโอกาสไดรับการจัดสรรทั้งงบประมาณการฝกอบรมความรู ศักยภาพของเจาหนาที่
และมีอํานาจหนาที่ในการควบคุม ดูแล ปองกันและแกไขเพิ่มมากขึ้นทํา ใหสามารถดาเนินการแกไข
ปญหาความเรงดวนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่สรางความ
ตื่นตัวและสรางแรงขับเคลื่อนกระบวนการเขามามีสวนรวมภาคประชาชนและภาคบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ตั้งแตการรวมคิด รวมตัดสินใจและรวมปฏิบัติ โดยกําหนดใหเปนกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นโยบายรัฐที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมเกษตรตามแนวทฤษฏี
ใหมแบบผสมผสาน เพื่อแกไขปญหาความยากจนและเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชนกระตุนให
ชุมชนพึ่งตนเอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ .2560 – 2564) ปรับเปลี่ยนบริบท
การพั ฒ นาและทิ ศ ทางการปรั บ ตั ว พร อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงโลกาภิ วั ฒ น โดยการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการพัฒนา “ความรอบรู” รอบคอบสอดคลองกับวิถีชีวิตสังคมไทยและเสริมสรางศีลธรรม
และสานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิต
การพัฒนาแผนที่ภาษีที่เชื่อมโยงระบบ GIS ทาใหในอนาคตไมเพียงแตพัฒนาการจัดเก็บภาษีเทานั้น
แตยังรวมไปถึงการพัฒนาระบบการจัดทําผังเมืองและการจัดทําขอมูลอื่นๆ เพื่อการวางแผนพัฒนาที่
ถูกตอง ชัดเจน นํามาใชงานพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ขอ

โอกาส
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นมีนโยบายที่จะเปดโอกาสใหมีการสงตัวบุคลากรสังกัดองคกร
7. ปกครองสวนทองถิ่นเขารับการอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู อยางตอเนื่องตลอดป โดยมีหลาย
หลักสูตรที่เปนประโยชนตอทุกตําแหนง
มีการเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาครัฐ เนนประสิทธิภาพ ประหยัด เปนธรรม โปรงใส เปดโอกาสให
8.
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมคิด ตัดสินใจและรวมรับผลประโยชน
พื้นพื้นฐานที่ดีของความรวมมือของผูนําชุมชน (กํานัน ผูใหญบาน) ประชาคมหมูบาน ตําบลและกลุม
9. องคกรชุมชนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นที่ผานมาสามารถพัฒนาความรวมมือเขาสูกระบวนการมีสวน
รวมมากขึ้นสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาในดานอื่นๆตามมา
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเรงดวนและโครงการเกินศักยภาพมีหลายชองทาง
10.
ไดแก จังหวัด กรมที่สังกัดและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

“ปจจัยภายนอก – การวิเคราะหอุปสรรค”
ขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อุปสรรค
สภาพพื้นที่มีความแหงแลงดินไมอุมน้ําทําใหประชาชนเดือดรอนมาก โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมซึ่งเปน
อาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่และเกิดปญหาภัยแลงเปนประจําทุกป
พื้นที่ทํากินของประชาชนในพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์เปนเพียงสิทธิ์ในการครอบครองเทานั้น
สภาพพื้นที่ในแตละหมูบานมีความห างไกลกันมากและมีหลายหมูบาน ทําใหการพัฒนาโดยเฉพาะดาน
โครงสรางพื้นฐานยังไมตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางเพียงพอ
สภาพพื้ น ที่ มี ค วามห า งไกลทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ ง านบางครั้ ง ที่ ต อ งใช สั ญ ญาณจากระบบอิ น เตอร เ น็ ต
ไมมีสัญญาณการปฏิบัติจึงไมสามารถดําเนินการได
การจัดทําโครงการ/กิจกรรมจากการประชาคมบางครั้งไม สามารถตอบสนองไดครบทุกหมูบานเพราะ
มีหมูบานที่ตองรับผิดชอบเปนจํานวนมากและงบประมาณที่จะดําเนินการมีไมเพียงพอ ทําใหประชาชน
เกิดความไมเขาใจ
ประชาชนในพื้นที่ยังขาดการรวมกลุมที่เขมแข็ง ทําใหการขับเคลื่อนในการพัฒนาในดานตางๆ ยังไม
เขมแข็งพอ
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4. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน
เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ.2561 – 2563) ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
มีความเหมาะสมกับภารกิจของเทศบาลตําบลหวยกระเจา โดยสามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีการวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพื้นที่ความจําเปนพื้นฐานและความตองการ
ของประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา ดังนี้
สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน โดยแบงออกเปนดังนี้
๑. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหเปนเมืองนาอยู
๑.๑ ปญหาการคมนาคม
สภาพถนนบางสายในเขตเทศบาลมีสภาพชํารุดเพราะผานการใชงานมาหลายปและไมได
มาตรฐานบางแหงคับแคบเปนลูกรัง ซึ่งเปนอุปสรรคในการคมนาคมสัญจรไปมา
ความตองการ/แนวทางแกไข
กอ สรางขยายและปรั บ ปรุงถนนใหไ ดมาตรฐานมีสภาพที่ดีเหมาะสมและอํ านวยความ
สะดวกแกราษฎรที่สัญจรไปมา
๑.๒ ปญหาทางระบายน้ํา
รางและท อ ระบายน้ํ า มี ไ ม ทั่ ว ถึ ง และต อ เนื่ อ งกั น บางแห งท อ ระบายน้ํ า ตื้ น เขิ น ขนาดไม
เหมาะสมทําใหน้ําไหลไมสะดวกเกิดน้ําทวมในชวงฤดูฝน
ความตองการ/แนวทางแกไข
ออกแบบวางแผนสรางรางและทอระบายน้ําเพิ่มเติมใหครบทุกสายและใหมีความตอเนื่อง
พรอมทั้งปรับปรุงใหสามารถใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ปญหาไฟฟา
ปญหาระบบไฟฟาสาธารณะที่ติดตั้งในชุมชน/หมูบานยังไมทั่วถึงและบางแหงชํารุดใชการ
ไมไดทําใหประชาชนไมไดรับความสะดวกในการสัญจรเวลากลางคืน
ความตองการ/แนวทางแกไข
ขยายไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมทั่วถึงทุกตรอก ซอย พรอมทั้งตรวจสอบแกไขจุดที่
ชํารุดใหมีสภาพใชงานไดดี
๑.๔ ปญหาระบบประปา
ป ญ หาระบบการประปาในหมู บ า น/ชุ ม ชนระบบการจํ า หน า ยและขยายเขตท อ ซี เ มนต
บริการประปาไมทั่วถึง
ความตองการ/แนวทางแกไข
ขยายเขตบริการระบบประปาสวนภูมิภาคในเขตเทศบาลใหทั่วถึง
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2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตวและการสงเสริมอาชีพ
2.1 ปญหาการวางงาน/รายไดต่ํา/ขาดทักษะในการประกอบอาชีพ
ประชาชนวางงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวผูที่มีอาชีพมีรายไดต่ําและกลุมอาชีพตางๆ ขาดความรู
ในการบริหารจัดการกลุมและพัฒนาคุณภาพสินคาและขาดแหลงเงินทุนในการประกอบกิจกรรม
ความตองการ/แนวทางแกไข
สงเสริมใหค วามรู ฝกอบรม ฝก ทักษะเพิ่มเติมดานการประกอบอาชีพ เพื่อลดปญหา
การจางงานและการมีรายไดต่ํา ตลอดจนจัดหาตลาดในชุมชนและเครือขายนอกชุมชนเพื่อการจําหนาย
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ
๒.๒ ปญหาการทองเที่ยว
ปญหาแหลงทองเที่ยวขาดการดูแลรักษาและสงเสริมพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวทองถิ่น
เพื่อสรางรายไดใหแกชาวบานและขาดการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจใหเปนที่ยอมรับของ
นักทองเที่ยว
ความตองการ/แนวทางแกไข
- สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวในทองถิ่น
- ปลูกจิตสํานึกแกหมูบาน/ชุมชนและนักทองเที่ยวชวยกันดูแลแหลงทองเที่ยว
- สงเสริมการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวทองถิ่นใหทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศได
รูจักอยางแพรหลาย
3. ยุ ท ธศาสตร ด า นการศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรมจารี ต ประเพณี แ ละภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่น
๓.1 ปญหาเกี่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นขาดศูนยกลาง
สถานที่ในการวางแผนเกี่ยวกับการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม ผูแทนศาสนาประพฤติตัวไมเหมาะสม
ประชาชนไมมีคุณธรรมนําหลักศีลธรรมเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตขาดอาคารสถานที่งบประมาณใน
การแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ความตองการ/แนวทางแกไข
- สงเสริมประเพณี วัฒนธรรมกิจกรรมตางๆ โดยใหประชาชนทุกคนไดมีสวนรวม
3.2 ปญหาการไมมีผูสืบทอดสืบคนในการอนุรักษ
ในการฟนฟูรักษาในดานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
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4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา การกีฬา สาธารณะสุข และคุณภาพชีวิต
4.1 ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของราษฎร
ประชาชนขาดความรูทางดานกฎหมาย การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนดูแล
ไมทั่วถึงเกิดจากในพื้นที่มีคนตางดาว ประชากรแฝงอพยพมาอยูในพื้นที่มากขึ้นคนอพยพเขาเมืองโดยผิด
กฎหมาย
4.2 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด
เยาวชนขาดการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว
4.๓ ปญหาการสงเคราะหราษฎรผูดอยโอกาส
คนชรา เด็ก ผูพิการ ผูยากไรขาดการไดรับความชวยเหลือไมทั่วถึงเปนธรรมผูสูงอายุไดรับ
เบี้ยยังชีพไมเพียงพอ
4.๔ ปญหาการแพรระบาดของโรคเอดสภายในหมูบาน
การขาดจิตสํานึก ของผูติด เชื้อ ชุมชนขาดการมีสวนรว มในการวางแผนการปอ งกั นการ
ชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบของโรคเอดส
4.๕ ปญหาดานคุณภาพชีวิต
ประชาชนบางสวนยังมีสุขภาพอนามัยไมดีพอเนื่องจากปญหาความยากจน
4.๖ ปญหาการขาดแคลนทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน
เชน คอมพิวเตอร เครื่องรับจานดาวเทียม หองสมุด หองวิทยาศาสตร หองโสต
4.7 ปญหาการขาดการดูแลปองกันควบคุมโรคติดตอจากสัตวพาหนะ
ยังมีการแพรระบาดโรคติดตอที่เกิดจากยุง การปองกันโรคพิษสุนัขบาขาดการปองกัน
และกําจัดโรคที่เกิดจากสัตว
4.8 ปญหาเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนการศึกษา
จากปญหาของเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาสทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนเกิด
จากขาดการวางแผน จั ด การศึก ษาในระดั บ ทอ งถิ่ นขาดบุ ค ลากรในการจั ด การเรีย นการสอน ซึ่งมีไ ม
เพีย งพอในการกําหนดหลั กสู ตรการศึกษาของทอ งถิ่นขาดแคลนงบประมาณในการจั ด การศึก ษาใหมี
ประสิทธิภาพ
ความตองการ/แนวทางแกไข
- ควรมีการรณรงคตอตานและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด
- จัดใหมีสวัสดิการสังคมเพื่อผูสูงอายุและผูดอยโอกาส
- ควรจัดใหมีการสงเสริมกิจกรรมทางการศึกษาสนับสนุนสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาล
ตลอดจนใหการดูแลและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน
- ควรจัดใหมีการสงเสริมดานกีฬาแกประชาชนและเยาวชน
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5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอมและความเข็มแข็งชุมชน
5.1 ปญหาการขาดงบประมาณในการดูแลรักษาสวนสาธารณะ
การขาดงบประมาณในการดู แลรั ก ษาสถานที่ พั ก ผอ นของประชาชนขาดการปรั บ ปรุ ง
กอสรางสนามเด็กเลนสวนสุขภาพประจําหมูบาน
5.๒ ประชาชนไมตระหนักถึงคุณคาและเห็นความสําคัญของปาไม
การขาดการดูแลรักษาอนุรักษแหลงตนน้ําและการปลูกปา
5.๓ ปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในหมูบาน
ประชาชนขาดจิตสํานึกที่ดีในการทําลายขยะและการลดปริมาณของขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
ตางๆ ขาดงบประมาณในการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ ขาดรถจัดเก็บขยะและอุปกรณอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
5.๔ ปญหาเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย
ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษาคุณภาพน้ําที่ปลอยสูแหลงน้ําสาธารณะไมมีการจัดทํา
บอบําบัดน้ําเสียของบานเรือนอาคารกอนปลอยลงสูรองระบายน้ําแหลงน้ําสาธารณะทําใหเกิดกลิ่นน้ําเนา
เสียคูคลองระบายน้ําสกปรกขาดสถานที่กอสรางบอบําบัดน้ําเสียรวม
5.๕ ปญหาเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประชาชนขาดจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขาดการอนุรักษดินและน้ํา
5.๖ ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษเกิดจากการเลี้ยงสัตวในยานชุมชน
การเลี้ยงสุกรในยานชุมชนสงกลิ่นเหม็นสรางความรําคาญตอชุมชนบางครั้งทําใหน้ําใตดิน
ใชอุปโภคบริโภคไมได
ความตองการ/แนวทางแกไข
ใหมีการปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลและรณรงคสรางจิตสํานึกในการมี สวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร การพัฒนา
บุคลากร
6.1 ปญหาราษฎรขาดความรูความเขาใจดานการเมืองการปกครอง
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ การเลื อ กตั้ ง ประชาชนยั ง ไม ใ ห ค วามสนใจและตระหนั ก เห็ น ถึ ง
ความสําคัญของการเขามามีสวนรวม
การตรวจสอบการทํางานของเทศบาลประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่
การทํางานการบริหารกิจการเทศบาล
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6.๒ ปญหาความไมเขาใจในบทบาทหนาที่
ความไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง บทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่น บทบาทของ
พนักงานเทศบาลยังขาดวิสัยทัศนและจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
6.๓ ปญหาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ
เทศบาลขาดสถานที่พั ก อาศั ย หรือ สวั ส ดิก ารที่ใ หกั บ พนั ก งานที่มีภูมิลํ าเนาตางจั งหวั ด
จึงทําใหไมสามารถอยูปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่
6.4 ปญหาการพัฒนาจัดเก็บรายได
ทางเทศบาลยังไมสามารถจัดเก็บภาษีไดทั่วถึงประชาชนยังไมเขาใจในการที่ตองเสียภาษี
ใหทองถิ่นทําใหมีขอจํากัดทางดานงบประมาณในการบริหารงานพัฒนา
6.๕ ปญหาความไมเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
เชน มีการทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลลงในที่สาธารณะคูคลองและบนถนนหนทางมีการบุกรุก
ที่สาธารณะ
ความตองการ/แนวทางแกไข
- สงเสริมสรางความรูความเขาใจงานของทองถิ่นใหแกผูนําทองถิ่นและประชาชนรับทราบ
- ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารความรูใหแกประชาชนอยางเขาใจงายทั่วถึง
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล
- สรางจิตสํานึกใหแกประชาชนในเรื่องการรักษาระเบียบวินัย
5. ภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาล
การพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลหวยกระเจา เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชน
ในการรว มกัน คิด รว มกัน แกไ ขปญ หา รว มสง เสริม ความเขม แข็ง ของชุม ชนในเขตพื้น ที่ข องเทศบาล
ตําบลหวยกระเจา โดยยึดหลักการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน ซึ่งการพัฒนาเทศบาลตําบล
หวยกระเจาจะสมบูรณไดจําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชนที่จะตองมีความตระหนักความเขาใจถึง
ปญหาและแนวทางแกไขปญหารวมกันกันอยางจริงจัง
เทศบาลตําบลหวยกระเจา ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัย
ของประชากร นอกจากนี้ยังเนนการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน พัฒนาเยาวชนใหพรอม
ที่จะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ สวนดานการพัฒนาอาชีพนั้นไดเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง
และยังจัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม
การวิเคราะหภารกิจอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของนั้น แนวทางการวิเคราะหไดใชเทคนิค SWOT ทั้งนี้เพื่อใหทราบวาเทศบาล
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มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร
โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและปญ หาอุปสรรคในการดําเนินการตามภารกิจ ตามผลของการ
วิเคราะห SWOT ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา จึงกําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบาย
ของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ทั้งนี้สามารถกําหนดแบงภารกิจไดเปน ๗ ดาน ซึ่งภารกิจ
ดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน : มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(๑) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา (มาตรา ๑๖ (๒))
(๒) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ (มาตรา ๑๖ (๔))
(๓) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕))
(๔) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา (มาตรา ๕๑ (๑)
(๕) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา ๕๑ (๗))
(๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖))
(๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา ๑๖ (๒๗))
๒. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต : มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(๑) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙))
(๒) การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ (มาตรา ๑๖ (๑๔))
(๓) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)
(๔) การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดขยะมูล
ฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย (มาตรา ๕๐ (๓))
(๕) ปองกันและระงับโรคติดตอ (มาตรา ๕๐ (๔))
(๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ (มาตรา ๕๐ (๗))
(๗) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว (มาตรา ๑๖ (๒๒))
(๘) การจัดใหมีการควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม ที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓))
(๙) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา ๑๖ (๓))
(๑๐) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข (มาตรา ๕๑ (๖))
(๑๑) การปรับปรุงเกี่ยวกับแหลงที่อยูอาศัยที่แออัด (มาตรา ๑๖ (๒๒))
(๑๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓))
(๑๓) การควบคุมการเลี้ยงสัตว (มาตรา ๑๖ (๒๑))

18

(๑๔) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
(มาตรา ๑๖ (๓))
๓. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย : มีภารกิจที่
เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยของประชาชนและการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ
ปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (มาตรา ๑๖ (๓๐))
(2) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยภายในจังหวัด
(3) การจัดใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง (มาตรา ๕๐ (๕))
(4) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา ๑๖
(๑๗))
(5) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๖ (๒๙))
(6) การรั กษาความปลอดภั ย ความเป นระเบี ย บเรี ย บร อ ย การอนามั ย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่นๆ (มาตรา ๑๖ (๒๓))
(7) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘))
(8) การผังเมือง (มาตรา ๑๖ (๒๕))
๔. ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว : มีภารกิจ
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
(๑) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร (มาตรา ๕๑ (๕))
(๒) การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))
(๓) การพาณิชยและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗))
(๔) การสงเสริมการทองเที่ยว (มาตรา ๑๖ (๘))
๕. ดานการบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : มีภารกิจ
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
(๑) การจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากปาไมที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (มาตรา ๑๖ (๒๔))
(๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒)
๖. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น : มีภารกิจ
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
(๑) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(มาตรา ๕๐(๘))
(๒) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม (มาตรา ๕๐(๖))
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๗. ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น : มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(๑) การสงเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖
(๑๕))
(๒) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๖))
(๓) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น (มาตรา
๔๕ (๓))
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให
ตามความจําเปนและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙)
(๕) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(มาตรา ๑๗ (๓))
(6) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗ (๑๖))
ภารกิจทั้ง๗ ดาน ตามที่กําหนดใหอํานาจเทศบาลภารกิจดังกลาวสามารถจะแกไขปญหา
ของเทศบาลตําบลหวยกระเจาได เมื่อพิจารณาถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ การดําเนินการ
ของเทศบาลใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด
นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารเทศบาลแลว เทศบาลตําบลหวยกระเจามีศักยภาพในการ
พัฒนาที่เพียงพอ
6. ภารกิจหลักและภารกิจรองของเทศบาล
เทศบาลตําบลหวยกระเจา ไดพิจารณาจากภารกิจ อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ศักยภาพ
ความตองการของราษฎร นโยบายของผูบริหารเทศบาล ประกอบกับวิสัยทัศนยุทธศาสตรแนวทางการ
พัฒนาของเทศบาลเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนา
จังหวัดกาญจนบุรี แผนพัฒนาอําเภอหวยกระเจา และแผนพัฒนาเทศบาล จึงกําหนดภารกิจที่เทศบาลจะ
ดําเนินการ ดังนี้
๑. ภารกิจหลัก
(๑) การใหมีการบํารุงทางบกและทางน้ํา
(๒) การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูล
ฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย
(๓) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(๔) การปองกันและระงับโรคติดตอ
(๕) การใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
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(๖) การใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
(๗) การสงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส
(๘) การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
(๙) การบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นอันดีของทองถิ่น
(๑๐) การใหมีโรงฆาสัตว การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(๑๑) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ
(๑๒) การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(๑๓) การใหมแี ละบํารุงไฟฟาหรือแสงสวาง
(๑๔) การใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
(๑๕) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ
(๑๖) การสาธารณูปการ
(๑๗) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ สงเสริมการฝกและการประกอบอาชีพ
(๑๘) การสงเสริมการทองเที่ยว
(๑๙) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๒๐) การสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
(๒๑) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๒๒) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(๒๓) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
(๒๔) การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรมนุษย
(๓๑) การพัฒนาการบริหารเทศบาลและการพัฒนาการเมืองการบริหาร
๒. ภารกิจรอง
(๑) การใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
(๒) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๓) การใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
(๔) การพาณิชยและการสงเสริมการลงทุน
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(๕) การจัดการศึกษา
(๖) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(๗) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
(๘) การรัก ษาความปลอดภัย ความเป นระเบีย บเรียบรอ ย การอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่นๆ
(9) การจั ดการบํ ารุ งรั กษาและการใช ประโยชน จากป าไม ที่ ดิ นทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
(10) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การสงเสริมและสนับสนุนการ ปองกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๗. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
เทศบาลตําบลหวยกระเจา ไดกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการเทศบาลออกเปน
๔ สวน ไดแก สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชางและกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งไดกําหนด
กรอบอั ตรากํ าลั งพนั กงานเทศบาล 17 อั ตรา พนั กงานครู เ ทศบาล 4 อั ตรา ลู กจ างประจํ า 1 อั ตรา
พนั ก งานจางตามภารกิจ 11 อั ตรา และพนั ก งานจางทั่ ว ไป 21 อั ตรา รวมกํ าหนดตํ าแหน ง เกี่ย วกั บ
บุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 54 อัตรา โดยใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาที่เพื่อที่จะใหสามารถแกไข
ปญหาของเทศบาลตําบลหวยกระเจาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกําหนดเปนโครงสราง ตามขอ ๘
๘. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
จากสภาพปญหาของเทศบาลตําบลหวยกระเจา มีภารกิจอํานาจหนาที่ที่จะตองดําเนิน
การแก ไ ขป ญ หาดั ง กล า วภายใต อํ า นาจหน า ที่ ที่ กํ า หนดไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้
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๘.๑ โครงสรางเทศบาลตําบลหวยกระเจา
“เทศบาลตําบลหวยกระเจา”
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม

๑. สํานักปลัดเทศบาล
- งานการเจาหนาที่
- งานสวัสดิการสังคม
- งานแผนและงบประมาณ
- งานธุรการ
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานบริหารทั่วไป

๑. สํานักปลัดเทศบาล
- งานการเจาหนาที่
- งานสวัสดิการสังคม
- งานแผนและงบประมาณ
- งานธุรการ
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานบริหารทั่วไป

2. กองคลัง
ฝายพัฒนารายได
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ฝายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพยสิน
- งานธุรการ

2. กองคลัง
ฝายพัฒนารายได
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ฝายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพยสิน
- งานธุรการ

๓. กองชาง
ฝายแบบแผนและกอสราง
- งานแบบแผนและกอสราง
- งานสาธารณูปโภค
- งานธุรการ

๓. กองชาง
ฝายแบบแผนและกอสราง
- งานแบบแผนและกอสราง
- งานสาธารณูปโภค
- งานธุรการ

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานธุรการ
- งานธุรการ
- งานพัฒนาการศึกษา
- งานพัฒนาการศึกษา

หมายเหตุ
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๘.๒ การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง
จากขอ 8.1 เทศบาลตําบลหวยกระเจา ไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนงตามภารกิจของ
เทศบาลเสร็จเรียบรอยแลวและสามารถนําผลการวิเคราะหการกําหนดตําแหนงกรอบอัตรากําลัง ๓ ป
(พ.ศ. 2561 – 2563) ไดดังนี้
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น)
จํานวน 1 อัตรา
2. รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น)
จํานวน 1 อัตรา
1. สํานักปลัดเทศบาล
พนักงานเทศบาล
3. หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
จํานวน 1 อัตรา
4. นักทรัพยากรบุคคล
จํานวน 1 อัตรา
5. นักพัฒนาชุมชน
จํานวน 1 อัตรา
6. นักวิเคราะหนโยบายและแผน
จํานวน 1 อัตรา
7. เจาพนักงานธุรการ
จํานวน 2 อัตรา
8. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาฯ (*วาง)
จํานวน 1 อัตรา
ลูกจางประจํา
9. ภารโรง
จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจางตามภารกิจ
ประเภทผูมีคุณวุฒิ
10. ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
จํานวน 1 อัตรา
11. ผูชวยสัตวแพทย
จํานวน 1 อัตรา
ประเภทผูมีทักษะ
12. พนักงานขับรถยนต
จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป
13. ยาม
จํานวน 1 อัตรา
14. คนงานทั่วไป
จํานวน 3 อัตรา
2. กองคลัง
พนักงานเทศบาล
๑5. ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)
จํานวน 1 อัตรา
16. หัวหนาฝายพัฒนารายได (นักบริหารงานคลัง)
จํานวน 1 อัตรา
17. หัวหนาฝายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง) (*วาง) จํานวน 1 อัตรา
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18. นักวิชาการเงินและบัญชี
19. นักวิชาการพัสดุ
พนักงานจางตามภารกิจ
ประเภทผูมีคุณวุฒิ
20. ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี
21. ผูชว ยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
พนักงานจางทั่วไป
22. คนงานทั่วไป (*วาง 1 อัตรา)
3. กองชาง
พนักงานเทศบาล
23. ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)
24. หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง (นักบริหารงานชาง)
25. นายชางโยธา
26. เจาพนักงานธุรการ
พนักงานจางตามภารกิจ
ประเภทผูมีคุณวุฒิ
27. ผูชวยเจาพนักงานประปา
28. ผูชวยเจาหนาที่ประปา
29. ผูชวยชางโยธา
พนักงานจางทั่วไป
30. คนงานประจํารถขยะ
31. คนงานทั่วไป
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พนักงานเทศบาล
32. ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานศึกษา)
พนักงานครูเทศบาล
33. ครู (ค.ศ.1)
34. ครูผูดูแลเด็ก (ครูผูชวย)
พนักงานจางตามภารกิจ
ประเภทผูมีคุณวุฒิ
35. ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ

จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา

จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 3 อัตรา

จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา

จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 2 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 3 อัตรา
จํานวน 5 อัตรา

จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 2 อัตรา (อุดหนุน)
จํานวน 2 อัตรา (อุดหนุน)

จํานวน 1 อัตรา

25

36. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
จํานวน 1 อัตรา (อุดหนุน)
พนักงานจางทั่วไป
37. ผูชวยผูดูแลเด็ก
จํานวน 3 อัตรา
38. ผูชวยผูดูแลเด็ก
จํานวน 1 อัตรา (อุดหนุน)
หมายเหตุ : ตํ าแหนงวางประชาสัมพันธรั บโอน (ยาย) และดํ าเนินการสรรหา (แทนตําแหนงที่วาง)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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27

28

29

30

31

32
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9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
ที่
1.
2.

ตําแหนง
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น)

ประเภท
ตําแหนง

ระดับ
ตําแหนง

จํานวน
(คน)

เงินเดือน
คนละ

รวม

ขั้นที่เพิ่มในแตละป
2561
2562
2563

บริหารงานทองถิ่น

กลาง

1

35,090

421,080

16,320

16,560

16,320

บริหารงานทองถิ่น

ตน

1

32,450

389,400

13,320

13,440

13,080

1. สํานักปลัดเทศบาล : มีอัตรากําลังปจจุบัน จํานวน 12 ตําแหนง 14 อัตรา ดังนี้
ประเภท
ตําแหนง

ระดับ
ตําแหนง

จํานวน
(คน)

เงินเดือน
คนละ

รวม

อํานวยการทองถิ่น

ตน

1

25,470

305,640

11,880

12,240

12,960

นักทรัพยากรบุคคล

วิชาการ

ชํานาญการ

1

24,010

288,120

11,520

12,000

12,120

5.

นักพัฒนาชุมชน

วิชาการ

ชํานาญการ

1

25,970

311,640

12,120

12,600

12,960

6.

นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน

วิชาการ

ชํานาญการ

1

25,470

305,640

11,880

12,240

12,960

7.

เจาพนักงานธุรการ

ทั่วไป

ชํานาญงาน

1

20,360

244,320

9,960

10,200

10,560

8.

เจาพนักงานธุรการ

ทั่วไป

ชํานาญงาน

1

19,970

239,640

9,720

10,080

10,440

9.

เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน

-

-

297,900

9,720

9,720

9,720

ที่

ตําแหนง

3.

พนักงานเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)

4.

ขั้นที่เพิ่มในแตละป
2561
2562
2563

ลูกจางประจํา
10.

ภารโรง

1

12,330

147,960

5,760

6,000

8,640

11.

พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยนักวิเคราะห
นโยบายและแผน (คุณวุฒิ)

1

17,560

210,720

8,520

8,760

9,120

12.

ผูชวยสัตวแพทย (คุณวุฒิ)

1

13,990

167,880

6,720

7,080

7,320

13.

พนักงานขับรถยนต (ทักษะ)

1

11,800

141,600

5,760

6,000

6,240

14.

พนักงานจางทั่วไป
ยาม

1

9,000

108,000

0

0

0

15.

คนงานทั่วไป

3

9,000

324,000

0

0

0
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2. กองคลัง : มีอัตรากําลังปจจุบัน จํานวน 8 ตําแหนง 8 อัตรา ดังนี้
ตําแหนง

ประเภท
ตําแหนง

ระดับ
ตําแหนง

จํานวน
(คน)

เงินเดือน
คนละ

รวม

พนักงานเทศบาล
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)

อํานวยการทองถิ่น

ตน

1

28,030

336,360

12,960

13,320

13,440

2.

หัวหนาฝายพัฒนารายได
(นักบริหารงานคลัง)

อํานวยการทองถิ่น

ตน

1

21,710

260,520

10,920

11,160

11,280

3.

หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง)

อํานวยการทองถิ่น

ตน

1

-

393,600

13,620

13,620

13,620

4.

นักวิชาการเงินและบัญชี

วิชาการ

ชํานาญการ

1

24,010

288,120

11,520

12,000

12,120

5.

นักวิชาการพัสดุ

วิชาการ

ปฏิบัติการ

1

21,880

262,560

8,640

8,880

9,000

1

18,520

222,240

8,880

9,240

9,720

1

11,600

139,200

5,640

5,880

6,120

3

9,000

324,000

0

0

0

ที่

1.

6.
7.
8.

พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยนักวิชาการเงิน
และบัญชี (คุณวุฒิ)
ผูชวยเจาหนาที่
จัดเก็บรายได (คุณวุฒิ)
พนักงานจางทั่วไป
คนงานทั่วไป

ขั้นที่เพิ่มในแตละป
2561
2562
2563

3. กองชาง : มีอัตรากําลังปจจุบัน จํานวน 9 ตําแหนง 16 อัตรา ดังนี้
ที่

1.
2.

ตําแหนง
พนักงานเทศบาล
ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง)
หัวหนาฝายแบบแผน
และกอสราง
(นักบริหารงานชาง)

ประเภท
ตําแหนง

ระดับ
ตําแหนง

จํานวน
(คน)

เงินเดือน
คนละ

รวม

ขั้นที่เพิ่มในแตละป
2561
2562
2563

อํานวยการทองถิ่น

ตน

1

28,030

336,360

12,960

13,320

13,440

อํานวยการทองถิ่น

ตน

1

22,170

284,040

10,920

11,160

11,520

3.

นายชางโยธา

ทั่วไป

ชํานาญงาน

1

19,580

234,960

9,360

9,960

10,200

4.

เจาพนักงานธุรการ

ทั่วไป

ชํานาญงาน

1

17,310

207,720

9,000

9,000

9,240

ผูชวยชางโยธา (คุณวุฒ)ิ

1
1
1
1

14,520
12,270
11,800
10,590

174,240
147,240
141,600
127,080

6,960
5,880
5,760
5,160

7,320
6,120
6,000
5,280

7,560
6,360
6,240
5,520

พนักงานจางทั่วไป
คนงานประจํารถขยะ
คนงานทั่วไป

3
5

9,000
9,000

324,000
540,000

0
0

0
0

0
0

พนักงานจางตามภารกิจ
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผูชวยเจาพนักงานประปา (คุณวุฒิ)

ผูชวยเจาหนาที่ประปา (คุณวุฒ)ิ
ผูชวยเจาหนาที่ประปา (คุณวุฒ)ิ
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4. กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม : มีอัตรากําลังปจจุบัน จํานวน 6 ตําแหนง 11 อัตรา ดังนี้
ที่

ตําแหนง

1.

พนักงานเทศบาล
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานศึกษา)

ประเภท
ตําแหนง

ระดับ
ตําแหนง

จํานวน
(คน)

เงินเดือน
คนละ

รวม

ขั้นที่เพิ่มในแตละป
2561
2562
2563

อํานวยการ
ทองถิ่น

ตน

1

28,030

336,360

12,960

13,320

13,440

พนักงานครูเทศบาล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหวกระเจา

2.

ครู

คศ.1

1

-

0

0

0

0

3.

ครูผูดูแลเด็ก

ครูผูชวย

1

-

0

0

0

0

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกาญจนาภิเษก

4.

ครู

คศ.1

1

-

0

0

0

0

5.

ครูผูดูแลเด็ก

ครูผูชวย

1

-

0

0

0

0

6.

พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (คุณวุฒิ)

1

9,780

117,360

4,800

4,920

5,160

7..

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)

1

-

0

0

0

0

พนักงานจางทั่วไป
8.

ผูชวยผูดูแลเด็ก

3

9,000

324,000

0

0

0

9.

ผูชวยผูดูแลเด็ก

1

-

0

0

0

0

5. ตั้งงบประมาณรายจายประจําป ดังนี้
ป 2561
57,320,550

ป 2562
60,186,577.50

ป 2563
63,195,906.38

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
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๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบลหวยกระเจา
เพื่อ ให พ นั ก งานเทศบาลและพนั ก งานจ างของเทศบาลตํ าบลห ว ยกระเจาทุ ก คนได
เพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ ที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมอันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
ทุกคนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใหพนักงานเทศบาลและพนักงานจางทุกตําแหนง
ไดมีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 - 2563 ดังตอไปนี้
พนักงานของเทศบาลตําบลหวยกระเจา จะพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตอยาง
เต็มกําลังความสามารถ ดวยความรอบคอบ รวดเร็ ว ขยันหมั่นเพี ยร โดยคํานึงถึงประโยชนของราชการ
และใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค เทศบาลตํ าบลหวยกระเจาจะกํ าหนดแนวทางพั ฒนาพนั กงาน
เทศบาลและพนักงานจาง โดยการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ทั ศนคติ มี คุ ณธรรมและจริ ยธรรม อั นจะทํ าให การปฏิ บั ติ หน าที่ ของพนั กงานเทศบาล เป นไปอย างมี
ประสิทธิภาพ โดยใหพนักงานเทศบาลและพนักงานจางทุกคน ทุกตําแหนงไดมีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนา
ภายในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาลตําบลหวยกระเจา ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานของเทศบาลตําบลหวยกระเจา เพื่อใหงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถิ่นตอไป
“การปฐมนิเทศ” สําหรับผูที่ไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนครั้งแรกกอนมอบหมาย
หนาที่ใหปฏิบัติ เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาที่
ของพนักงานเทศบาลเพื่อเปนพนักงานเทศบาลที่ดี
“การฝกอบรม” การศึกษาหรือการดู งาน การประชุ มเชิงปฏิบั ติการผูใตบั งคั บบั ญชา
เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาทั้ง ๕ ดาน ดังนี้
๑. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน โดยทั่วไป
เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ เปนตน
๒. ดานความรูและทั กษะเฉพาะของงานในแตละตํ าแหนง ไดแก ความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด งานชาง เปนตน
๓. ดานการบริหาร ไดแก รายละเอี ยดที่เกี่ยวกั บการบริหารงานและบริการประชาชน
เชน การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงานเปนตน
๔. ด านคุ ณ สมบั ติ ส ว นตั ว ได แก การช ว ยเสริ มบุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ส งเสริ มให ส ามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสาร
และสื่อความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน
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๕. ดานศีลธรรม คุ ณธรรมและจริ ยธรรม ไดแก การพั ฒนาคุ ณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานอยางมีความสุข
การพัฒนาพนักงานเทศบาลสายงานนักบริหาร
๑. สนั บสนุ นใหเขารั บการฝกอบรมและสั มมนาในด านความรูเกี่ ยวกั บการบริ หารงาน
และการปฏิบัติราชการอยางนอย ปละ 2 หลักสูตร
๒. สนั บสนุนใหเขารับการศึกษาดู งานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณและพัฒนาวิสัยทัศนใน
การกําหนดนโยบายและการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๓. สงเสริมและสนับสนุนใหเขารับการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น
๔. สนับสนุนใหเขารับการปฏิบัติธรรม การฝกจิต - สมาธิ ตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ
๕. สนั บสนุนใหเขารับการฝกทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํ ามาปรับใชกับการ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ วและคุมคา เกิดประโยชนสู งสุดตอประชาชน อยางนอยปละ
๑ หลักสูตร
การพัฒนาพนักงานเทศบาลสายงานผูปฏิบตั ิ
๑. สนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมและสัมมนาในดานความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ในหนาที่ที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนในการใหบริการประชาชน อยางนอยปละ ๑ หลักสูตร
๒. สนับสนุนใหเขารับการศึกษาดูงานดานการใหบริการประชาชนและการปฏิบัติราชการ
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณและนํามาปรับใชกับการใหบริการประชาชน อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๓. สงเสริมและสนับสนุนใหเขารับการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น
๔. สนับสนุนใหเขารับการปฏิบัติธรรม การฝกจิต - สมาธิ ตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ
๕. สนั บสนุนใหเขารับการฝกทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํ ามาปรับใชกับการ
ปฏิบั ติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและคุมคา เกิดประโยชนสู งสุ ดตอประชาชนอยาง
นอยปละ ๑ หลักสูตร
๖. สนับสนุนใหมีการจั ดสรรงบประมาณเพื่อดํ าเนินการจั ดหาเครื่องมืออุ ปกรณในการ
ปฏิ บั ติ หน าที่ ราชการให เพี ยงพอกั บปริ มาณงานและทั นยุ คทั นสมั ยอยู เสมอ เพื่ อประสิ ทธิ ภาพในการ
ใหบริการประชาชน
๗. จั ด ให มี ก ารประชุ มเพื่ อซั ก ซ อ มการปฏิ บั ติ หน าที่ ราชการและเสริ มสร างความรู
ความเขาใจในอํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการ อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง
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การพัฒนาพนักงานเทศบาลผูไดรับการบรรจุแตงตั้งใหมหรือเปลี่ยนสายงาน
๑. จัดใหมีการปฐมนิเทศและฝกอบรมดานการปฏิบัติหนาที่ ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอน
และวิธีการทํางานของราชการ รวมทั้งโครงสรางองคกร ความรูเกี่ยวกับพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
๒. จัดใหมีการทดลองการปฏิบัติงาน ภายใตการกํากับดูแลและการสอนงานอยางใกลชิด
ของผูบังคับบัญชา หรือผูไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา
๓. จัดใหมีการทดสอบความรู ดานระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนการปฏิบัติหนาที่ราชการ
เปนระยะ เพื่อกระตุนใหผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหม มีการคนควาศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของกับหนาที่
ของตนเองอยางสม่ําเสมอ
๑๓. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗๗ บัญญั ติ
ใหรัฐจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขา ราชการและลูกจางของรัฐ เพื่อปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
เทศบาลตําบลหวยกระเจา จึงกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลหวยกระเจา เพื่อใหยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติหนาที่ราชการ
ใหมีประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานแหงความดีงาม ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ สรางความเลื่อมใส
ศรัทธาและไดรับความเชื่อถือจากบุคคลทั่วไป ดังนี้
คุณธรรมและจริยธรรมตอตนเองของพนักงานเทศบาล
๑. พนั ก งานเทศบาลและพนั ก งานจ า ง เป น ผู มี ศี ล ธรรมอั น ดี แ ละประพฤติ ต นให
เหมาะสมกับการเปนพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
๒. พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง พึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดว ย
ความซื่อสัตยและไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกํา หนดไว
ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นดวย
๓. พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง พึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม
จริยธรรมรวมทั้งเพิ่มพูนความรูความสามารถ และทักษะในการทํางานเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ราชการ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
คุณธรรมและจริยธรรมตอองคกร
๑. พนักงานเทศบาลและพนักงานจางพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริตเสมอภาค
ปราศจากอคติ ตั้งใจมุงมั่น โปรงใสและสามารถตรวจสอบได
๒. พนักงานเทศบาลและพนักงานจางพึงปฏิบัติหนาที่อยางราชการอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียรถูกตองตามหลักการและเหตุผล โดยคํานึงถึงประโยชน
ของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ
๓. พนักงานเทศบาลและพนักงานจางพึงปฏิบัติเปนผูตรงตอเวลาและใชเวลาราชการ
ใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่
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๔. พนักงานเทศบาลและพนักงานจางพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการ
อยางประหยัด คุมคา โดยระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติ
ตอทรัพยสินของตนเอง
คุณธรรมและจริยธรรมตอผูบังคับบัญชาผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน
๑. พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให
ความรวมมือชวยเหลือแกผูรวมงานทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวยงานและการแกปญหารวมกัน
รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาเปนประโยชนตอการพัฒนางาน
๒. พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูอยูใต
บังคับบัญชาทั้งในการปฏิบตั ิงาน ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับ
บัญชาตลอดจนปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม
๓. พนั กงานเทศบาลและพนั กงานจาง พึงชว ยเหลือ เกื้อ กู ลกั นในทางที่ชอบรวมทั้ง
สงเสริมสนั บ สนุ นใหเ กิด ความสามั ค คี รว มแรงรว มใจในหมูค ณะในการปฏิบั ติหนาที่เ พื่อ ประโยชน
สวนรวม
๔. พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง พึงปฏิบัติตอผูรวมงานตลอดจนผูเกี่ยวของดวย
ความสุภาพมีน้ําใจและมีมนุษยสัมพันธอันดี
๕. พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง พึงละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของ
ตนเอง
คุณธรรมและจริยธรรมตอประชาชนและสังคม
๑. พนั กงานเทศบาลและพนั กงาสนจาง พึ งใหบ ริก ารแกป ระชาชนอยางเต็ มกํ าลั ง
ความสามารถ ดวยความเปนธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจและใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน เมื่อเห็นวาเรื่อง
ใดไมส ามารถปฏิบั ติไ ดหรือ ไมอ ยูใ นอํา นาจหนาที่ของตนเองและปฏิบั ติไ ด ควรชี้แจงเหตุ ผลหรือ ให
แนะนําใหติดตอยังหนวยงาน หรือบุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป
๒. พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง พึงประพฤติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
๓. พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง พึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
ซึ่งมีมูลคาเกินกวาปกติวิสัยที่วิญูชนจะใหแกกัน โดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการหรือผูซึ่งอาจไดรับ
ประโยชนจากการปฏิบั ติหนาที่ราชการนั้น หากไดรั บ ไวแลว และไดท ราบภายหลั งวาทรั พ ยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดที่ไดรับไวมีมูลคาเกิดปกติวิสัยก็ให รายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการ
ตามสมควรแกกรณี
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ภาคผนวก

