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ค าน า 
  เทศบาลต าบลดงมอน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ได้มีการก าหนด
โครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซับซ้อน มีก าหนดต าแหน่งการจจัดโครงสร้างให้เหมาะสมกับ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต. จังหวัด
นครราชสีมา) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้เหมาะสม ทั้งยังเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  เทศบาลต าบลดงมอน ได้มีการวงแผนอัตราก าลังใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณและบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจและเพ่ือรองรับภารกิจถ่ายโอนมายังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมากข้ึน และตามอ านาจหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
ปฏิบัติภารกิจและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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แผนอัตราก าลัง 3 ป ี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 

เทศบาลต าบลดงมอน อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
 
 

เทศบาลต าบลดงมอน อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ได้ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 เพ่ือใช้แทนแผนอัตราก าลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 
2560 ซึ่งครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การก าหนดต าแหน่งและใช้ต าแหน่ง พนักงานเทศบาล โดยมีหลักกการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

๑.1 ตามหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มห.0809.2/ ว 53 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 
2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ (2561 – 2563 )  

  ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยกับอัตรา
ต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้อง
จ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563 ) เพ่ือใช้ในการก าหนด
ต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด 
  1.3  ประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2557 หมวด 3 การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง ข้อ 
12 ก าหนดจ านวนต าแหน่งพนักงานจ้างเทศบาลในส่วนราชการต่าง ของเทศบาล ให้เทศบาลจัดท าแผน
อัตราก าลังของเทศบาล  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานจ้างของเทศบาล
และเสนอคณะกรรมการพพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจัดท าและก าหนดรวมไว้ใน
แผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล ข้อ 13 การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานจ้างให้ค านึงถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงานตลอดทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล  
  ๑.4 ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง
ของพนักงานเทศบาลจากเดิมให้เป็นไปตามขนาดเทศบาล ซึ่งแบ่งออกเป้น 3 ขนาด คือขนาดเล็ก ขนาด
กลาง ขนาดใหญ่ แก้ใขให้เป็นไปตามประเภทเทศบาล ซึ่งก าหนดให้มี 2 ประเภท คื อประเภทสามัญ 
ประเภทพิเศษ แบ่งเป็น เทศบาล ประเภทสามัญ เทศบาลประเภทสามัญระดับสูง เทศบาลประเภทพิเศษ 
และเทศบาลประเภทพิเศษ ระดับสูง ทั้งนี้ตามเงื่อนไขท่ีก.ท. ก าหนด อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบ
มาตรา 23 วรรคเจ็ค แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับ
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของเทศบาล พ.ศ.
2558 
 
 
 
 

๑. หลกัการและเหตุผล 
 



 

1.5. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของเทศบาล พ.ศ.2559 ข้อ 19 ทั้งนี้โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร การประชุมครั้งที่3/2559 เมื่องวันที่ 29 มีนาคม 
2559 ก าหนดให้เทศบาลต าบลดงมอน อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุดาหาร เป็นเทศบาลประเภทสามัญ
โดยได้จัดท าโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานเทศบาลในแผนอัตรราก าลัง 3 ปี เป็นไปตาม
เงื่อนไขของประเภทเทศบาลแล้ว ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มห 0809.2 
/ ว 22 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามระบบ
จ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง ) โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาล จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบโดยได้ก าหนดให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์ อ านาจหน้าที่และ
ภารกิจของเทศบาลวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใข้ก าลังคน จัดท ากรอบ
อัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) 

1.6 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลดงมอน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ขึ้น 

 
 
 
 การวางแผนอัตราก าลังเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องการก าหนดต าแหน่ง และการปรับระดับต าแหน่งต้อง
ด าเนินการในภาพรวมทั้งหน่วยงาน เน้นถึงโครงสร้าง  วัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหน่วยงาน โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังล่วงหน้า 3 ปี ซึ่ง
ต้องมีแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของเทศบาล และแผนงบประมาณ (แผนงบแบบ PPB: Planning 
Programming Budgeting ) การก าหนดอัตราก าลังคนต้องสอดคล้องกับแผนงานโครงการ แผนงบประมาณ 
ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration ) (แผนงาน + แผนเงิน+แผนก าลังคน) และมีการทบทวน
ตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ (Post Audit) การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบฃองต าแหน่ง (Position 
Description) และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน (Redeployment ) เพ่ือป้องกันปัญาหน้าที่ซ้ าซ้อนคนล้นงาน 
และก าลังคนไม่เพียงพอของหน่วยงาน เพ่ือแก้ปัญหาในการบริหารงานบุคคล ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งระบบ
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 2.1เพื่อให้เทศบาลต าบลดงมอน มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
 2.2เพ่ือให้เทศบาลต าบลดงมอน มีการก าหนดต าแหน่งการจัดก าลังโครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลดงมอนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 2.3เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร สามารถด าเนินการตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาลว่าถูกต้องเหมาะสมะหรือไม่ 
 2.4เพ่ือเป็นแนวทางในการแผนการใช้อัตราก าลังพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลต าบลดงมอนเหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ 
 2.5เพ่ือให้เทศบาลต าบลดงมอน สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลใน
การบริหารงานของเทศบาลต าบลดงมอน  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภาระหน้าที่มี

๒. วัตถุประสงค์  
 



 

ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป้น
การปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 2.6เพ่ือเทศบาลต าบลดงมอน สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 2.7เพ่ือก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน และการจัดระบบงานรองรับรองภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ไขปัญหาของต าบลดงมอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

3.1 วิเคราห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของเทศบาลต าบลดงมอน ตามมาตรา 50 และ
มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฏหมายอ่ืนให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564 ) 

3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภาจกิจตามอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลดงมอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส านัก/กอง ประกอบด้วย  

3.2.1 ส านักปลัดเทศบาล 
3.2.2 กองคลัง 
3.2.3 กองช่าง 
3.2.4 กองการศึกษาฯ 
3.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่

ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคณุภาพ รวามทัง้สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุม่งานตา่งๆ
ประกอบด้วย 
3.3.1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)     จ านวน 1   อัตรา 
3.3.2 ส านักปลัดเทศบาล มีอัตราก าลังพนักงานเทศบาล     จ านวน  8  อัตรา  

(1)หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)    จ านวน 1   อัตรา 
(2) หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)    จ านวน 1   อัตรา 
(3)หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)      จ านวน 1   อัตรา 
(4) นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (ชก.)       จ านวน  1  อัตรา 
(5)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปก.)       จ านวน  1  อัตรา 
(6)นักพัฒนาชุมชนช านาญการ (ปก.)       จ านวน 1   อัตรา 
(7)เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน (ปง.)   จ านวน  1   อัตรา 
(8)เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (ชง.)       จ านวน  1   อัตรา 

3.3.3 กองคลัง มีอัตราก าลังพนักงานเทศบาล      จ านวน 6  อัตรา 
(1)ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น )    จ านวน  1 อัตรา 
(2)หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)    จ านวน 1 อัตรา 
(3)นักวิชาการเงินและบัญชี(ปก./ชก.)       จ านวน  1  อัตรา 
(4)นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ปก.)       จ านวน  1  อัตรา 
(5)เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (ปง.)        จ านวน  1  อัตรา 
(6)เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน (ชง.)      จ านวน   1  อัตรา 

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอตัราก าลงั ๓ ปี 
 



 

3.3.4 กองช่าง   มีอัตราก าลังพนักงานเทศบาล      จ านวน  4  อัตรา 
(1)ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)     จ านวน  1  อัตรา 
(2)หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น )   จ านวน  1  อัตรา 
(3)นายช่างโยธาช านาญงาน (ชง.)        จ านวน  1  อัตรา 
(4)เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ปง.)       จ านวน  1  อัตรา 

3.3.5 กองการศึกษา  มีอัตราก าลังพนักงานเทศบาล      จ านวน 6  อัตรา 
(1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น )     จ านวน   1 อัตรา 
(2)หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกา  ระดับต้น )   จ านวน  1  อัตรา 
(3) ครู  อันดับ คศ.1          จ านวน   4  อัตรา 
 
โดยการก าก าหนดต าเหน่งในสายงานต่างๆ ของเทศบาลต าบลดงมอน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

การพัฒนาของเทศบาลต าบลดงมอน ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารงาน 

สถิติประมาณงานของแต่ละส่วนราชการที่เกิดขึ้น  มีรายละเอียดดังนี้ 
ส านักปลัดเทศบาล 
ด้านงานธุรการ 
ปีงบประมาณ 2558  จ านวนหนังสือรับเข้า 2,282 เรื่อง 
ปีงบประมาณ 2559 จ านวนหนังสือรับเข้า 3,559 เรื่อง 
ปีงบประมาณ 2560 จ านวนหนังสือรับเข้า 1,863 เรื่อง  (ส ารวจข้อมูลถึงปัจจุบัน) 

          2559

          2560

          2561

 
กองคลัง  
ปีงบประมาณ 2559 จ านวนฏีกา  165 เรื่อง 
ปีงบประมาณ 2560 จ านวนฏีกา 166 เรื่อง 
ปีงบประมาณ 2561 จ านวนฏีกา 100 เรื่อง  

          2559

          2560

          2561

 
 



 

กองช่าง 
ปีงบประมาณ 2559 จ านวนโครงการที่ด าเนินการ  27 เรื่อง 
ปีงบประมาณ 2560 จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 34 เรื่อง 
ปีงบประมาณ 2561 จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 25 เรื่อง (ส ารวจข้อมูลถึงปัจจุบัน) 

          2559

          2560

          2561

 
กองการศึกษาฯ  
ปีงบประมาณ 2559  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ  12  เรื่อง 
ปีงบประมาณ 2560 จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 14 เรื่อง 
ปีงบประมาณ 2561 จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 16 เรื่อง (ส ารวจข้อมูลถึงปัจจุบัน) 

          2559

          2560

          2561

 
3.4 ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้า

มามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกันภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง ตามค าสั่งเทศบาลต าบลดงมอน ที่ 
228/2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 
– 2563 ) คณะกรรมการประกอบด้วย  

1.นายประดิษฐ  บุญเลิศ  นายกเทศมนตรีต าบลดงมอน     เป็นประธานกรรมการ 
2.นางสาววัลวิสาร  ยืนยั่ง  ปลัดเทศบาลต าบลดงมอน     เป็นกรรมการ 
3.นายวรวิทย์  ไวว่อง    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     เป็นกรรมการ 
4.นางพัศดี  วงศ์ศรีทา  ผู้อ านวยการกองคลัง    เป็นกรรมการ 
5.นางสาวรัชนิดา  สาธุชาติ  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

   รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา       เป็นกรรมการ 
 6.นายยุทธนา  จันทากูด  นายช่างโยธาช านาญงาน  
   รก.ผู้อ านวยการกองช่าง      เป็นกรรมการ 
 7.นายทวีศักดิ์  ค าขัติ  หัวหน้าฝ่ายปกครอง     เป็นกรรมการและเลขานุการ 



 

3.5 ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 3.5.1. ส านักงานปลัดเทศบาล 
 พนักงานจ้างท่ัวไป    จ านวน 6  อัตรา 
 (1)ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง      จ านวน  1  อัตรา 
 (2)ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ    จ านวน 1 อัตรา 
 (3)ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป          จ านวน  3  อัตรา 
 (4)ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์       จ านวน  1  อัตรา 
 3.5.2 กองช่าง 
 พนักงานจ้างท่ัวไป      จ านวน 1 อัตรา 
 (1)ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป         จ านวน  1  อัตรา 
 3.5.3.กองการศึกษาฯ 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     จ านวน  3  อัตรา 
 (1)ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก       จ านวน  3  อัตรา 
 

3.6.จัดท ากรอบอัตราก าลัง  3  ปี (พ.ศ.2561-2563) โดยภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
ปีงบประมาณ 

 
งบประมาณประจ าปี ค่าใช้จ่ายด้านการ

บริหารงานบุคคล 
คิดเป็นร้อยละ 

ปีงบประมาณ 2561 36,512,711 9,185,184 25.16 
ปีงบประมาณ 2562 38,338,346 9,475,704 24.72 
ปีงบประมาณ 2563 40,255,263 9,769,680 24.27 

 
4.สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล 
สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลดงมอน แบ่งออกเป็นด้านต่างๆได้

ดังนี้ 
4.1.ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.1.1.ถนนภายในหมู่บ้านบางช่วงเกิดช ารุด ท าให้การเดินทางไม่สะดวกและปลอดภัย 
4.1.2.ไฟฟ้าสาธารณะมีจ านวนไม่เพียงพอในจุดส าคัญหรือจุดที่จ าเป็น 
4.1.3.มีบางครัวเรือนในหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
4.1.4.ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภค และน้ าใช้เพื่อการเกษตรในถดูแล้ง 
4.1.5.ระบบประปาหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง และระบบท่อประปาเกิดการช ารุดเนื่องจากการใช้งานเป็น

ระยะเวลานาน 
4.2.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
4.2.1.ราคาผลผลติของเกษตรกรตกต่ า ท าให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับเงินท่ีได้ลงทุนไปแล้ว 
4.2.2.เกษตกรส่วนใหญ่ขาดการพัฒนา/ขาดความรู้ด้านเกษตรกรรมที่ถูกต้องรวมทั้งขาดความรู้ในด้าน

เทคโนโลยีด้านต่างๆที่ช่วยเพ่ิมคุณภาพ/ลดต้นทุนการผลิต ท าให้คุณภาพผลผลิตไม่ได้ตามที่ตลาดต้องการและ
ต้นทุนผลผลิตการเกษตรค่อนข้างสูงเมืองเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับ 



 

4.2.3.เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง ท าให้ขาดพลังอ านาจในการก าหนดราคาผลผลิต 
4.2.4.มีการว่างงานแอบแผงในภาคเกษตร การว่างงานในบางช่วงเวลา และการขาดแคลนเงินทุนใน

การประกอบอาชีพ 
4.3.ปัญหาด้านสาธารณสุข 
4.3.1.ปัญหาด้านสาธารณสุขภาวะของประชาชน ของครัวเรือนและชุมชน 
4.3.2.ปัญหาการให้บริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสไม่ทั่วถึง 
4.3.3.ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และสุขภาพของผู้เสพยาเสพติดและสิ่งเสพติดต่างๆ 
4.3.4.ปัญหาการระบาดของโรคติดต่อ/โรดระบาดต่างๆ 
4.4.ปัญหาด้านการศึกษา/การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4.4.1.ประชาชนบางส่วนขาดโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
4.4.2.ผู้ด้อยโอกาสขาดทุนทรัพย์ใช้จ่ายเพื่อการศึกษาหรือการเรียนรู้ 
4.4.3.ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีดีงานไม่มีการอนุรักษ์ ขาดผู้รับสืบทอด 
4.5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.5.1.ประชาชนยังขาดจิตส านึก ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.5.2.ประชาชนยังไม่มีการคัดแยกขยะ ไม่มีการน าขยะที่สามารถน ากลับไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ 
4.5.3.ประชาชนมีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น ท าให้เกิด

มลภาวะ และสภาพแวดล้อมเป็นพิษ 
4.6.ปัญหาด้านการบริหาร และการจัดการของเทศบาล 
4.6.1.บุคลากรมีไม่เพียงพอและยังขาดผู้บริหาร/ผู้ช านาญการเฉพาะด้านในแต่ละงาน เนื่องจาก มี

ภารกิจหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานอ่ืน ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.6.2.กฏ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันยังมีผลบังคับใช้อยู่ ท าให้การ
บริหารจัดการบางกิจกรรมมีปัญหาในการปฏิบัติ 

4.6.3.อาคารส านักงานของเทศบาลต าบลดงมอนมีความคับแคบ ไม่สามารถรองรับหรือให้การบริการ
ที่สะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับการบริการ 

6.ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการของเทศบาล 
6.1.เพ่ิมจ านวนบุคลากร สรรหาผู้บริหาร/ผู้ชนาญการด้านเฉพาะด้านที่ต้องการมาบรรจุแต่งตั้ง 
6.2.เสนอให้มีการปรับปรุง กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากสถานการณ์

ปัจจุบัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานสมารถแก้ไขปัญหาสนองความต้องการของประชาชนอย่างถูกต้อง
เรียบร้อย และไม่เป็นปัญหาในภายหลัง 

6.3.จัดหาสถานที่ในการสร้างอาคารส านักงานเทศบาลหลังใหม่ เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ประชาชน
ตามภารกิจอ านาจหน้าที่เพิ่มขึ้น จากการถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องให้บริการประชาชน 
   6.4.  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน  
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม  เกลี่ย  หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ  แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม  (Right Jobs)  มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง  ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน  ทั้ง ๆ  ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก  รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างาน



 

ก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน  และส่วนราชการอ่ืนก็
ก าหนดต าแหน่งในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการ
เลย  โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า  กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง  (Effective Man Power Planning 
Framework)  นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ  
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ  สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใน
เรื่องอ่ืน ๆ  เช่น 
    การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง
มีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
    การจัดท ากระบวนการจริง  (Work process)  จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผล
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ  (Process Re-engineer) 
อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    การเก็บข้อมูลผลงาน  จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการท างาน  เพ่ือรองรับภารกิจที่จะ
เพ่ิม/ลดลง 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความ
เหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ เทศบาลต าบลดงมอน ดังนี้ 
          -พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถและทักษะ
เชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการ
ท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น   ก าหนดต าแหน่ง แต่ละ
ประเภทของพนักงานเทศบาลไว้  ดังนี้ 

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

- พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงานจ้าง
จะมี 2 ประเภท เทศบาลต าบลดงมอนเป็นส านักงานเทศบาลขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลาย
อย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 



 

พนักงาน ท บาล และ
พนักงานคร    านวน    คน  

ค ด ป น
   

พนักงาน ้างตามภารก   
  านวน     คน  ค ด ป น

   

พนักงาน ้างทั ว ป   านวน     
คน  ค ด ป น

   

แผน    อัตราก าลัง
แ ดง ัด  วนของบุ ลากรใน ังกัด ทต ดง อน

 

 การก าหนดอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงานและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับภารกิจของเทศบาลต าบลดงมอนมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการก าหนดสายงานที่
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  
การย้าย  ทั้งนี้เทศบาลต าบลดงมอนว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
เป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิง
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
  - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่ องการวางแผน  
นโยบาย อ านวยการ  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
  - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  การจัดเก็บ
รายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละ
สายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
  - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  การ
ออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การดูแลเด็กปฐมวัย การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี    



 

การวางแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลดงมอน  ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่ละส่วน
ราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็นต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็นสาย
งานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี  พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมี
ผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

 

 
 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสพัฒนาในอนาคต
ของเทศบาลต าบลดงมอน เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจดุอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพ่ือพิจารณา ศักยภาพการพัฒนา 

จุดแข็ง (Strength=S) 
 1.มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นท่ีดีงาม 
 2.เกษตรกรท าการเกษตรหลายกหลาย มีความช านาญเป็นอย่างดีและมีที่ท ากินเป็นของตนเอง 
 3.ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
 4.ประชาชนได้รับการศึกษาดี และมีความสมัครสมานสามัคค ี
 5.ประชาชนสุขภาพดี บุคลากรด้านสาธารณสุขดูแลอย่างท่ัวถึง 
 6.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 7.ชุมชนเพียบพร้อมด้วยสวัสดิการ 

8.ชุมชนมีสถาบันทางการเงินที่เข้มแข็ง 
9.ชุมชนมากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10.การบริการสาธารณะมีความสะดวก 
11.มีแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาและเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป 
12.เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว 
จดุอ่อน (Weakness=W) 

 1.พ้ืนที่ท ากินไม่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
 2.แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรตื้นเขิน 
 3.แหล่งสนับสนุนข้อมูลในการประกอบอาชีพไม่เพียงพอ 
 4.เกษตรมีหนี้สินมากเนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ า 
 5.ขาดตลาดรองรับสินค้าเกษตรกรรม หัตถรรม 
 6.การส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ต่อเนื่อง 
 7.ลอกเลียนแบบการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
 8.ศูนย์ข้าวชุมชนขาดคุณภาพส่งผลต่อเมล็ดพันธุ์ข้าว 
 9.ใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างกว้างขวางส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
 10.เกษตรกรขาดอาชีพเสริม 
 11.การท างานระบบกลุ่มไม่เข้มแข็ง 
 
 

๕.  ารก จ อ านาจหน้าทีข่องเทศบาล 
 
 



 

โอกาส (Opportunity=O) 
 1.องค์กรศาสนาเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป 
 2.ต าบลดงมอนเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 3.หน่วยงานราชการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น 
 4.ผู้บริโภคปลอดภัยในการบริโภคสินค้า 
 5.หน่วยงานราชการสนับสนุนข้อมูล แหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ 
 6.หน่วยงานราชการมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว 

อุปสรรค (Threat=T) 
 1.ปัญหาด้านการเมืองส่งผลต่อการพัฒนา 
 2.ไม่มีสถานที่จ าหน่ายสินค้าของชุมชน 
 3.เทศบาลต าบลดงมอนพึ่งงบประมาณจากรัฐบาลเป็นหลักในการพัฒนา 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้
กระจายอ านาจในการพัฒนาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลดงมอนวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับ
สภาพปัญหา โดยสามารถแบ่งก าหนดภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกด าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) และตามพระราชบัญญัติก านดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 ดังนี้ 

 ก าหนดภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 ดังนี้ 
 5.1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 (1)การจัดให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้ นตอนการกระจาย
อ านาจ ฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 
พ.ศ.2552) มาตรา 50 (2) 
 (2)การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
13 พ.ศ.2552)มาตรา 51(1) 
 (3)การจัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ) มาตรา 50(7) 
 (4)การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
13 พ.ศ.2552) มาตรา 50(8) 
 (5)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจฯพ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) 
 (6)การสาธารณูปการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (5) 
 (7)การขนส่งและวิศวกรรมจราจร พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ    
พ.ศ.2542 มาตรา 16(26) 
 5.2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 (1)การป้องกันและระงับโรคติดต่อ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 
พ.ศ.2552 ) มาตรา 50 (4) 
 (2 )การสั งคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา และผู้ ด้อยโอกาส 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) 



 

 (3)การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจักเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (12) 
 (4)การจัดให้มีและบ ารุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ ฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (13) 
 (5)การส่งเสริมกีฬา พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.2542 มาตรา 
16 (14) 
 (6)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล พระราชบัญญัติก าหนดแผนและการ
กระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19) 
 5.3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 (1)รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552 )มาตรา 50 (1) 
 (2)รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและปฏิกูล 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 )มาตรา 50 (2) 
 (3)การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (17) 
 (4)การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (20 ) 
 (5)การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.
2542 มาตรา 16 (21) 
 (6)การจักให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (22) 
 (7)การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอน ามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (23) 
 (8)การผังเมือง พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 
(25) 
 (9)การดูแลรักษาที่สาธารณะ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.
2542 มาตรา 16 (27 ) 
 (10)การควบคุอาคาร พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (28) 
 (11)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (29) 
 (12)การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16(30) 

5.4.ด้านการส่งเสริมอาชีพ พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 (1)การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ พระราชบัญญัติก าหนดและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (3) 
 (2)การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ ฯ พ.2542 มาตรา 16 (6) 
 (3)การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
ฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (7) 



 

 (4)การส่งเสริมการท่องเที่ยว พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.
2542 มาตรา 16 (8) 
 5.5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี ้
 (1)การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (18) 
 (2)การจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (24) 
 5.6.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
 (1)การจัดการศึกษา พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (9) 
 (2)บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 5.7.ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (1)การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจฯพ.ศ.2542 มาตรา 16 (1) 
 (2)การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (15) 
 (3)ส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (16) 
 (4)กิจการอ่ืนใดที่ เป็ นผลประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (31) 

6.ภารกิจหลักและภารกิจรองของเทศบาล 
เทศบาลต าบดงมอน ได้น าภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลกล่าวข้างต้นมาวิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็น

ว่าภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีต้องด าเนินการ ได้แก่ 
ภารกิจหลัก 
1.การก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 
3.การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพและกลุ่มแม่บ้าน 
4.การส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
5.การบ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภารกิจรอง 
1.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
3.การควบคุมอาคารและการผังเมือง 
4.การอนุรักษ์/การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.การบริหารจัดการ และการพัฒนาการเมือง 
6.การส่งเสริมการกีฬาและการออกก าลังกายเสริมสร้างสุขภาพ 



 

 
 

  
 
  เทศบาลต าบลดงมอน ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ 
ได้แก่  
  1.ส านักปลัดเทศบาล 
  2.กองคลัง 
  3.กองช่าง 
  4.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ทั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการจ านวนทั้งสิ้น 25 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 
3 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 7 อัตรา รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 35 อัตรา แต่
เนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาลต าบลดงมอนมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจ านวนมากในส่วนราชการและ
จ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการของเทศบาลต าบลดงมอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๗.  รุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโ รง ร้าง  วนราชการและกรอบอตัราก าลงั 

 
 



 

 
 

8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
 เทศบาลต าบลดงมอน ได้วิเคราะห์ภารกิจหลักและภารกิจรอง ตรวจสอบปริมาณงานรวมทั้ง

สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานงานบุคคลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้น าผลการวิเคราะห์มาจัดท ากรอบ
โครงสร้างส่วนราชการโดยการเปรียบเทียบกรอบโครงสร้างส่วนราชการปัจจุบัน และกรอบโครงสร้างส่วน
ราชการใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๑.ส านักงานปลัดเทศบาล 
๑.๑ ฝ่ายอ านายการ 
1.1.1.งานบริหารทั่วไป  
1.1.2.งานบริหารงานบุคคล 
๑.1.3.งานนโยบายและแผน  
1.1.4.งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
1.2.ฝ่ายปกครอง 
1.2.1.งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 
2.กองคลัง 
2.1.ฝ่ายบริหารการคลัง 
2.1.1.งานการเงินและบัญชี 
2.1.2.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.1.3.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 
3.กองช่าง 
3.1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
3.1.1.งานบริหารงานทั่วไป 
3.1.2.งานแบบแผนและก่อสร้าง 
 
4 .ก อ งก ารศึ กษ า  ศ าส น า วัฒ น ธรรม แล ะ
นันทนาการ 
4.1.ฝ่ายบริหารการศึกษา 
4.1.1.งานบริหารการศึกษา 
 

๑.ส านักงานปลัดเทศบาล 
๑.๑ ฝ่ายอ านายการ 
1.1.1.งานบริหารทั่วไป  
1.1.2.งานบริหารงานบุคคล 
๑.1.3.งานนโยบายและแผน  
1.1.4.งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
1.2.ฝ่ายปกครอง 
1.2.1.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
2.กองคลัง 
2.1.ฝ่ายบริหารการคลัง 
2.1.1.งานการเงินและบัญชี 
2.1.2.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.1.3.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 
3.กองช่าง 
3.1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
3.1.1.งานบริหารงานทั่วไป 
3.1.2.งานแบบแผนและก่อสร้าง 
 
4 .กอ งการศึ กษ า  ศ าสน า วัฒ น ธรรมแล ะ
นันทนาการ 
4.1.ฝ่ายบริหารการศึกษา 
4.1.1.งานบริหารการศึกษา 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

๘. โ รง ร้างการก าหนด  วนราชการ 
 



 

๘.๒. การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง  
 เทศบาลต าบลดงมอน ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ส่วนราชการใน
อนาคต 3 ปี ซึ่งเป้นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้
ต าแหน่งใดจ านวนเท่าใด ในส่วนราฃการใด ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณ
งาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอก
ข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง  3 ปี ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561-2563 

กรอบอัตราก าลังและหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการเดิมเปรียบเทียมกับสว่นราชการใหม่ 

เทศบาลต าบลดงมอน อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

ที่ ส่วนราชการ ประเภท ระดับ 
กรอบ
อัตรา 

กรอบอัตราก าลัง เพิ่ม/ลด หมาย
เหตุ 

เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1 ปลัด ทต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) บท. กลาง 1 
            

1  
            

1  
            

1  
  -    -    -    

  ส านักงานปลัดเทศบาล                      

2 หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) อท. ต้น 1 1 1 1   -    -    -    

3 หัวหน้าฝา่ยอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) อท. ต้น 1 1 1 1   -    -    -    

4 หัวหน้าฝา่ยปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป) อท. ต้น 1 1 1 1   -    -    -  
ว่าง
เดิม 

5 นักพัฒนาชุมชน  วิชาการ ชก. 1 1 1 1   -    -    -    

6 นักทรัพยากรบุคคล  วิชาการ ชก. 1 1 1 1   -    -    -    

7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  วิชาการ ปก. 1 1 1 1         

8 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชง. 1 1 1 1   -    -    -    

9 เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป ปง. 1 1 1 1   -    -    -    

  พนักงานจ้างทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล                     

10 นักการภารโรง  -  - 1 1 1 1   -    -    -    

11 คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าทีธุ่รการ)  -  - 1 1 1 1   -    -    -    

12 คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่คนงานทัว่ไป)  -  - 3 3 3 3   -    -    -    

13 
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าทีข่ับรถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์) 

 -  -  -  -  - 1   -    -   (+1)  
มติก.ท.ครั้งที ่
3/62 ลว.22

มี.ค.62 

  กองคลัง                       

14 ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง) อท. ต้น 1 1 1 1   -    -    -    

15 
หัวหน้าฝา่ยบรหิารงานคลัง(นักบริหารงาน
การคลัง) 

อท. ต้น 1 1 1 1         

16 นักวิชาการการเงินและบัญช ี วิชาการ 
ปก./
ชก. 

1 1 1 1   -    -    -  
ว่าง
เดิม 

17 นักวิชาการพัสด ุ วิชาการ ปก. 1 1 1 1   -    -    -    

18 เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได ้ ทั่วไป ชง. 1 1 1 1   -    -    -  
 
  

19 เจ้าพนักงานพัสด ุ ทั่วไป 
ปง./
ชง. 

1 1 1 1   -    -    -  
ว่าง
เดิม 

 



 
  กองช่าง                      

20 ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) อท. ต้น 1 1 1 1   -    -    -  
ว่าง
เดิม 

21 
หัวหน้าฝา่ยออกแบบและก่อสร้าง              
(นักบริหารงานช่าง) อท. ต้น 1 1 1 1   -    -     -  

ว่าง
เดิม 

22 นายช่างโยธา  วิชาการ ชง. 1 1 1 1   -    -    -    

23 เจ้าพนักงานธุรการ  ทั่วไป ปง. 1 1 1 1   -    -    -    

  พนักงานจ้างทั่วไป กองช่าง                     

24 คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่คนงานทัว่ไป)  -  - 1 1 1 1   -    -    -    

  กองการศึกษาฯ                     

25 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา(นักบริหารงาน
การศึกษา) 

อท. ต้น 1 1 1 1   -    -    -  
ว่าง
เดิม 

26 
หัวหน้าฝา่ยบรหิารการศึกษา(นักบริหารงาน
การศึกษา) 

อท. ต้น 1 1 1 1   -    -    -    

27 ครู  - 
ศ.ศ.
1 

4 
            

4  
4 4   -    -    -    

  พนักงานจ้างตามภารกิจ                      

28 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  -  - 3 3 3 3   -    -    -    

  รวมทั้งสิ้น     34 34 34 35 0 0  /+1   

 
 
๙.ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
 

1.สายงานบริหารท้องถื่น มีอัตราก าลงั ปัจจุบันจ านวน 1   ต าแหน่ง   ดังนี้ 

ที่ 
ต าแหน่ง จ านวน เงินเดือน 

เงิน
ประจ า 

เงินเพิ่มอื่น/ รวม ขั้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละป ี

    (คน)   ต าแหน่ง ค่าตอบแทน (ต่อปี) 2561 2562 2563 

1 
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) 1 

     
33,770  

7,000 7,000 573,240 
       

15,840  
     

16,320  
     

16,560  

 
         

2. ส านักงานปลัด  (01)  มีอัตราก าลัง  ปัจจุบัน  ข้าราชการ 8 อัตรา พนักงานทั่วไป 6   อัตรา 

 
         

ที่ 
ต าแหน่ง จ านวน เงินเดือน 

เงิน
ประจ า 

เงินเพิ่มอื่น/ รวม ขั้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละป ี

    (คน)   ต าแหน่ง ค่าตอบแทน (ต่อปี) 2561 2562 2563 

1 
หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงาน
ทั่วไป) 

1 30,790 3,500 0 411,480 
       

13,080  
     

13,440  
     

13,320  

2 
หัวหน้าฝา่ยอ านวยการ(นัก
บริหารงานทั่วไป) 

1 
     
32,800  

1,500 0 411,600 
       

13,620  
     

13,620  
     

13,620  

3 
หัวหน้าฝา่ยปกครอง(นักบริหารงาน
ทั่วไป) 

1 
     
24,490  

1,500 0 311,880 
       

11,760  
     

11,880  
     

12,240  

4 
นักทรัพยากรบุคคล 1 

     
24,090  

0 0 289,080 
          

9,360  
       

9,600  
       

9,960  



 

5 
นักพัฒนาชุมชน 1 25,970 0 0 311,640 

       
12,120  

     
12,600  

     
12,960  

6 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 20,770 0 0 249,240 

          
8,760  

       
8,760  

       
9,000  

7 
เจ้าพนักงานธุรการ 1 18,440 0 0 221,280 

          
9,120  

       
9,240  

       
9,720  

8 
เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

1 14,310 0 0 171,720 
          

6,480  
       

7,080  
       

7,080  
  พนักงานจ้างทั่วไป  ส านักปลัด                 

1 
ปฏิบัติหน้าที่นกัการภารโรง 1 9,000 0 0 108,000 

     
108,000  

   
108,000  

   
108,000  

2 
ปฏิบัติหน้าทีธุ่รการ 1 9,000 0 0 108,000 

     
108,000  

   
108,000  

   
108,000  

3 
ปฏิบัติหน้าที่คนงานทัว่ไป 1 9,000 0 0 108,000 

     
108,000  

   
108,000  

   
108,000  

4 
ปฏิบัติหน้าที่คนงานทัว่ไป 1 9,000 0 0 108,000 

     
108,000  

   
108,000  

   
108,000  

5 
ปฏิบัติหน้าที่คนงานทัว่ไป 1 9,000 0 0 108,000 

     
108,000  

   
108,000  

   
108,000  

6 
ปฏิบัติหน้าทีข่ับรถบรรทุกน  า
อเนกประสงค์ 

1 9,000 0 0 108,000 
     

108,000  
   

108,000  
   

108,000  

 
         

3. กองคลัง มีอัตราก าลัง  ปัจจุบัน  ขา้ราชการ จ านวน  6  อัตรา  

 
         

ที่ 
ต าแหน่ง จ านวน เงินเดือน 

เงิน
ประจ า 

เงินเพิ่มอื่น/ รวม ขั้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละป ี

    (คน)   ต าแหน่ง ค่าตอบแทน (ต่อปี) 2561 2562 2563 

1 
ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
การคลัง) 

1 28,560 3,500 0 384,720 
       

13,440  
     

13,720  
     

13,080  

2 
หัวหน่าฝา่ยบรหิารงานคลัง(นัก
บริหารงานการคลัง) 

1 
     
32,800  

1,500 0 411,600 
       

13,620  
     

13,620  
     

13,620  

3 
นักวิชาการเงินและบัญช ี 1 23,550 0 0 282,600 

       
11,280  

     
11,760  

     
11,880  

4 
นักวิชาการพัสด ุ 1 29,610 0 0 355,320 

       
12,000  

     
12,000  

     
12,000  

5 
เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได ้ 1 

     
20,360  

0 0 244,320 
          

9,960  
     

10,200  
     

10,560  

6 
เจ้าพนักงานพัสด ุ 1 24,825 0 0 297,900 

          
9,720  

       
9,720  

       
9,720  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

     



 
 

4. กองช่าง  (05 ) มีอัตราก าลัง  ข้าราชการ  4  อัตรา    พนักงานจ้างทั่วไป 1  อัตรา   ดังนี้ 

 
         

ที่ 
ต าแหน่ง จ านวน เงินเดือน 

เงิน
ประจ า 

เงินเพิ่มอื่น/ รวม ขั้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละป ี

    (คน)   ต าแหน่ง ค่าตอบแทน (ต่อปี) 2561 2562 2563 

1 
ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงาน
ช่าง) 

1 32,800 3,500 0 435,600 
       

13,620  
     

13,620  
     

13,620  

2 
หัวหน้าฝา่ยออกแบบและก่อสร้าง(นัก
บริหารงานช่าง) 

1 
     
32,800  

1,500 0 411,600 
       

13,620  
     

13,620  
     

13,620  

3 
นายช่างโยธา  1 

     
18,440  

0 0 221,280 
          

9,120  
       

9,240  
       

9,720  

4 
เจ้าพนักงานธุรการ  1 

     
14,030  

0 0 168,360 
          

6,480  
       

6,840  
       

6,960  

  พนักงานจ้างทั่วไป กองช่าง                 

1 
ปฏิบัติหน้าที่คนงานทัว่ไป 1 9,000 0 0 

     
108,000  

     
108,000  

   
108,000  

   
108,000  

 
         

5.กองการศึกษาฯ (08) ข้าราชการ  2   อัตรา ครู  4  อัตรา ภารกิจ 3    อัตรา  

 
         

ที่ 
ต าแหน่ง จ านวน เงินเดือน 

เงิน
ประจ า 

เงินเพิ่มอื่น/ รวม ขั้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละป ี

    (คน)   ต าแหน่ง ค่าตอบแทน (ต่อปี) 2561 2562 2563 

1 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ (นัก
บริหารงานการศึกษา) 

1 32,800 3,500 0 435,600 
       

13,620  
     

13,620  
     

13,620  

2 
หัวหน้าฝา่ยบรหิารการศึกษา(นัก
บริหารงานการศึกษา) 

1 
     
32,800  

1,500 0 411,600 
       

13,620  
     

13,620  
     

13,620  

3 ครู 4   -   -   -   -   -   -   -  

  พนักงานจ้างตามภารกิจ                 

4 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 3  -  -  -  -  -  -  - 

 
 
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 
 

ที ่ ปี 2561 2562 2563 
1 36,512,711 38,338,346 40,255,263 

 
หมายเหตุ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ตั้งตามแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาหรือปีถัดไป เพิ่มขึ้น 5 % 
   
 
 



 



 

 
 
 
 
   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล โดยให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ ารับราชการ เป็น
พนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาทและหน้าที่ของราชการในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี และการพัฒนาพนักงานเทศบาลต้องก าหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการเป้นพนักงานเทศบาลทุกคน ให้ได้รับการพัฒนาและต้องด าเนิการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร
ที่ ก.ท.ก าหนด เทศบาลต าบลดงมอนได้ก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า เพ่ือเพ่ิมพูน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าเป็นทุกคนทุก
ต าแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าไดว้
ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เป็นรอบระยะเวลา 3 ปี เช่นเดียวกับการวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ทั้งนี้ วิธีการพัฒนา
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ฯลฯ เป็นต้น โดยแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. ก าหนด ต้องประกอบด้วย 
1.หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างจะเป็นปัจจนัยหนึ่งที่ช่วยท าให้ พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างปฏิบัติงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งบุคลากรของ
เทศบาลทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจ าเห้นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถแล
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งได้มีประสบการณ์ที่สามารถน าไป ใช้
ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบต่อไป 
2.เป้าหมายการพัฒนา 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคนทุกต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนา ภายในรอบระยะเวลา 3 ปี 
ของแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
3.หลักสูตรการพัฒนา 
 เทศบาลจะด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างจะต้องใช้หลักสูตรที่ ก.ท. ก าหนดเป้น
หลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมโดยพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างแต่ละต าเหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลัก สูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร 
ประกอบด้วย 
 3.1.หลักสูตรความรู้พ้ืนบานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น 
 3.2.หลักสูตรการพัฒนเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ การพัฒนาเกี่ยวกับงานแต่ต าแหน่ง 
เช่น งานธุรการ งานนิติการ งานการเงินและบัญชี เป็นต้น 
 3.3.หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ เช่น งานฝึกอบรมงาน้
ด้านช่าง งานพิมพ์ดีด งานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 3.4. หลักสูตรด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน เช่น ใน
เรื่องวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใน การประสานงาน เป็นต้น 

 

๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 



 

 3.5.หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยะธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เช่น จริยธรรมนในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
เป็นต้น 
4.วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
 เทศบาลสามารถด าเนินการเอง หรืออาจมอบมายส านักงาน ก.ท. ส านักงาน ก.ท.จ.หรือผู้เหมาะสม
ด าเนินงการ หรือด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.ท. ส านักงาน ก.ท.จ. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนโดยวิธีการ
พัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีควบคู่กันไปกันได้ ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม เช่น การพัฒนาโดยการ
ปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษา การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การสอนงานการให้
ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม ส่วนระยะเวลาด าเนินการพัฒนา ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะเข้ารับการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 
5.งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
 เทศบาลจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างอย่างชัดเจนแน่นอน เพือ่ให้การพัฒนาเป้นไปอย่างประสิทธิภาพเทศบาล 
6.การติดตามและประเมินผล 
 เทศบาลจะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติตตามและประเมินผลการพัฒนาให้มีการทดสอบประเมินผลผู้
ได้รับการพัฒนาทั้งก่อนระหว่างและหลังการพัฒนา ตามวิธีการที่หลักสูตรก าหนด 
 
13. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2563 
ในการเสริมสร้างธรรมภิบาล 

1.หลกัการ 
 การบ่มเพาะ ปลูกฝัง และเสริมสร้างให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
อุดมการณ์ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และ
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนสูงสุด 
2.วิสัยทัศน์ 
 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลและเป็นที่เชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในพ้ืนที่ภายในปี พ.ศ.2561 
3.พันธกิจ 
 เสริมสร้างพัฒนาผู้น าและข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ไปพร้อมกับการปรับกลไกการบริหารงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดประชาชนเป็นศูยน์กลาง 
4.เป้าประสงค์ 
 4.1.เกิดการปรับกลไก (กฎ ระเบียบ กระบวนการ ระบบ ฯลฯ)ในการบริหารจัดการองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในส่วนการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมภิบาล และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆเข้า
มามีส่วนร่วมมากขึ้น 
 4.2.เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งและจิตส านักในสิทธิหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
สามารถดูแลผลประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม 
5.ตัวช้ีวัด และข้อเสนอระดับเป้าหมาย 
 5.1.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2563 ในการเสริมสร้าง
หลักธรรมภิบาล 



 

 5.2.ระดับความโปร่งใสและธรรมภิบาลภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบกับ
นานาชาติดีขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 20 ในปี 2561 เทียบกับปี 2559 
 5.3.ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนต่อ การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงขึ้น มากกว่า
ร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
 5.4.ระดับความพึงพอใจของผู้รับการบริการต่อการให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมสูงขึ้น มากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
 5.5.ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าใจและประยุกต์หลัก
คุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวน
ประชากรที่สุ่มทดสอบ 
 5.6.ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 
60 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
 หมายเหตุ : ระดับเป้าหมายเปรียบเทียบ กับเป้าหมายท่ีส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนด ในตัวช้ีวัดของ
ส่วนราชการ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2563 ในการเสริมสร้างหลักธรรมภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่1 : การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การสุจริต
ธรรมท่ีมีศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 
 กลยุทธ์ที่ 1.1. ยกย่องข้าราชการ/ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่นอคุณธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 1.2. สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีท (Oragnizationat Integrity) 
 กลยุทธ์ที่ 1.3. ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไป
รูปแบบต่างๆ  
 กลยุทธ์ที่ 2.1. ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 
 กลยุทธ์ที่ 2.2. ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโคร้างการพัฒนาภาคบังคัลแก่ข้าราชการทุกระดับ 
 กลยุทธ์ที่ 2.3. สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษา แนะน าและข้อมูลข่าวสารด้านธรรมภิ
บาล 
 กลยุทธ์ที่ 2.4. พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการอย่างเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ 2.5. ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรม และโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และสู่
มาตรฐานสากล 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย โดยยึด
หลักธรรมภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 3.2. ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ 
 กลยุทธ์ที่ 3.3. ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ยุทธ์ศาตร์ที่ 4 การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 4.1. เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนด นโยบายและกฏระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 กลยุทธ์ที่ 4.2. เปิดให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตามสถานณ์การท างาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 

 
 ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 1.หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 
1. การฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถ่ินที่แต่งต้ังบรรจุ

ใหม่ 
บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 

ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 
ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม 
ไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 
ไตรมาสที่ 4 กรกฏาคม – กันยายน 

เทศบาลต าบลดงมอน
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 

 
2.หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย            ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 

2561 2562 2563 
1. หลักสูตรนกับริหารงานทอ้งถ่ิน ปลัดเทศบาล ระดับกลาง  จ านวน 1 ราย  /  สถาบันพฒันาบุคลากร

ท้องถ่ิน 
 

2. 
 
 

หลักสูตรนกับริหารงานทั่วไป นักบรหิารงานทั่วไป  ระดับต้น 
จ านวน 3 ราย พิจารณ่าจากผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมหรอืให้
เข้ารับอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพต่อเนื่อง 

  / สถาบันพฒันาบุคลากร
ท้องถ่ิน 

3. หลักสูตรนกับริหารงานคลงั นักบรหิารงานการคลัง ระดบัต้น 
จ านวน 1 ราย พิจารณาจากผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมเพือ่ให้
พัฒนาศักยภาพต่อเนื่อง 

 /  สถาบันพฒันาบุคลากร
ท้องถ่ิน 

4. หลักสูตรนกับริหารงานช่าง นักบรหิารงนช่าง ระดับต้น  
จ านวน 1 ราย พิจารณาจากผ้ที่ยงไม่เคยได้รับการอบรมหรอืให้
เข้ารับอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพต่อเนื่อง 

/   สถาบันพฒันาบุคลากร
ท้องถ่ิน 

5. หลักสูตรนกับริหารงานการศึกษา นักบรหิารการศึกษา ระดบัต้น 
จ านวน 2 ราย พิจารณาจากผู้ที่ยังไมเคยไมด้รบัการอบรมให้เข้า
รับอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพต่อนื่อง 

/   สถาบันพฒันาบุคลากร
ท้องถ่ิน 

6. หลักสูตรนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติ/ช านาญการ(ปก./ชก.) จ านวน 1 
ราย พิจาณาจากผู้ที่ยงัไม่เคยได้รบัการอบรมหรือใหเ้ข้ารบัอบรม
เพื่อพฒันาศักยภาพต่อเนื่อง 
 

 /  สถาบันพฒันาบุคลากร
ท้องถ่ิน 

7. หลักสูตรนกัทรัพยากรบุคลากร นักทัยากรบุคลากรปฏิบัติการ/ช านาญการ (ปก./ชก.) จ านวน 1 
ราย พิจารณาจากผูท้่ไม่เคยได้รบัการอบรมหรือให้เข้ารบัอบรม
เพื่อพฒันาศักยภาพต่อเนือ่ง 

  / สถาบันพฒันาบุคลากร
ท้องถ่ิน 

8. หลักสูตรนกัพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ช านาญการ (ปก./ชก.) จ านวน 1 
ราย พิจารณาจากผูท้ี่ยังไมเ่คยได้รับการอบรมมาก่อนหรือให้เข้า
รับการอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพต่อเนื่อง 

/   สถาบันพฒันาบุคลากร
ท้องถ่ิน 

9. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน )(ปง./ชง.) จ านวน 2 
พิจารณาจากผูท้ี่ยังไมเ่คยได้รับการอบรมหรอืให้เข้ารับอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพต่อเนื่อง 

 /  สถาบันพฒันาบุคลากร
ท้องถ่ิน 

10. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน/ช านาญ
งาน)(ปก./ชก.) จ านวน 1 ราย พิจารณาจากผู้ที่ไมเ่คยได้รับการ
อบรมหรือใหเ้ข้าเพื่อพฒันาศักยภาพต่อเนือ่ง 

/   สถาบันพฒันาบุคลากร
ท้องถ่ิน 

11. หลักสูตรนกัวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบญัชี (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)(ปก./ชก.) 
จ านวน 1 ราย พิจารณาจากผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมหรอืให้
เข้ารับอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพต่อเนื่อง 

 /  สถาบันพฒันาบุคลากร
ท้องถ่ิน 

12. หลักสูตรนกัวิชาการพสัดุ นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)(ปก./ชก.) จ านวน  1 
ราย พิจารณาจากผูท้ี่ยังไมเ่คยได้รับการอบรมหรอืให้เข้ารับอบรม
เพื่อพฒันาศักยภาพต่อเนื่อง 

  / สถาบันพฒันาบุคลากร
ท้องถ่ิน 

13. หลักสูตรเจ้าพนักงานพสัด ุ เจ้าพนักงานพสัดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)(ปง./ชง.) จ านวน 1 
ราย พิจารณาจากผูท้ี่ยังไมเ่คยได้รับการอบรมหรอืให้เข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพต่อเนื่อง 

  / สถาบันพฒันาบุคลากร
ท้องถ่ิน 

14. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได ้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)(ปง./ชง.) 
จ านวน 1 ราย พิจารณาจากผู้ที่ไมเ่คยได้รับการอบรมหรอืให้เข้า
รับการอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพต่อเนื่อง 

 /  สถาบันพฒันาบุคลากร
ท้องถ่ิน 

15. หลักสูตรนายช่างโยธา นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)(ปง./ชง.) จ านวน 1 ราย 
พิจารณาจากผูท้ี่ยังไมเ่คยได้รับการอบรมหรอืให้เข้ารับการอบรม
เพื่อพฒันาศักยภาพต่อเนื่อง 

/   สถาบันพฒันาบุคลากร
ท้องถ่ิน 

 

  
 
 



 

3.หลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย            ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 

2561 2562 2563 
1. หลักสูตรนายเทศมนตร ี นายกเทศมนตรี  จ านวน 1 ราย  /  สถาบันพัฒนา

บุคลากรท้องถิ่น 
 

2. 
 
 

หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 
ราย 

/   สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

3. หลักสูตรเลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 
จ านวน 1 ราย  

 /  สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

4. หลักสูตรประธานสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 
ราย 
 

  / สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

5. หลักสูตรรองประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล จ านวน 
1 ราย 

/   สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

6. หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 9 
ราย 

/   สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

7. หลักสูตรเลขานุการสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล จ านวน 
1 ราย  

 /  สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

 
4. หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 
  
ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย            ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 

2561 2562 2563 

1. หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและ
ศิลปะการบริหารงานภายในองค์กร 

นายกเทศมนตรี / ปลัดเทศบาล 
/ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย 

/ / / สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น 
 

2. 
 
 

หลักสูตรการศึกษาดูงานดา้นการ
พัฒนาอาชีพ 

ผู้บริหารเทศบาล/สมาชิกสภา
เทศบาล/พนักงานเทศบาล/
แกนน ากลุ่มอาชีพ/ฯลฯ โดย
พิจารณจากความเหมาะสมของ
ผู้ที่เข้ารับการศึกษาดูงานเพือ่
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

/ / / เทศบาบต าบลดง
มอนและอปท.อื่น
ที่มีการบริหาร
จัดการที่ดีในการ
ด าเนินงานภายใน
ท้องถิ่น 

3. หลักสูตรการด าเนินการทางวินัย นายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล /
ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย/
พนักงานเทศบาล /พนกังานจ้าง  

/ / / สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น 

4. หลักสูตรการออกแบบและการ
ก่อสร้าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง/หัวหน้า
ฝ่าย /นายช่างโยธา /พนกังาน
จ้าง 
 

/ / / สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น 

5. หลักสูตรอื่น ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารเทศบาล / สมาชกิสภา
เทศบาล /พนักงานเทศบาล / 
พนักงานจ้าง 

/ / / สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลดงมอน 
เรื่อง   มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลดงมอน 

***************************** 
  อนุสนธิจากคณะกรรมการการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ประมวล
ขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการเละพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้รับการบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหลักการและแนวทกางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ได้แก่  

1. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีความรับผิดชอบ 
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็น

หลัก 
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ ผลสัมฤทธิ์ของวานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 เทศบาลต าบลดงมอน ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง 5 ประการดังกล่าวข้างต้น เป็น “มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดงมอน” โดยให้ยึดถือ เป็น
หลักปฏิบัติ  

  ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่  1  เมษายน พ.ศ.2562                                                                                                                                                                     

 

 
(นายประดิษฐ  บุญเลิศ) 

นายกเทศมนตรีต าบลดงมอน 
  

 

๑4. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก 


