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ค าน า 

    เทศบาลได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561– 2563)  โดยพิจารณาถึงการใช้
ก าลังคนในภาพรวมของเทศบาลให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเปูาหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลและ
งบประมาณโดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน มีการก าหนดต าแหน่งการจัดกรอบ
อัตราก าลังโครงสร้างที่เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  (แก้ไข
เพ่ิมเติม)   และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการ
ใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาลให้เหมาะสม ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เหมาะสมอีกด้วย 

    เทศบาลจึงได้มีการวางแผนอัตราก าลังใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานเทศบาลเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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     โดยที่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล อยู่ภายใต้ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ซึ่งปัจจุบันการด าเนินการใดใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด กล่าวคือให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการและ
ลูกจ้าง มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี การก าหนดอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง และโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ  โดยก าหนดให้เทศบาลต าบลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดย
เสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ก าหนดเป็น
แผนอัตราก าลังของเทศบาลในระยะเวลา 3 ปี 

บัดนี้ แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560) ครบก าหนดในวันที่ 30 
กันยายน 2560 ประกอบกับ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดให้การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2563) เป็นเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยา ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อควบคุม
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามมาตรา 
35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ก าหนดให้แสดงข้อมูล
อัตราก าลังของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างให้อยู่ในฉบับเดียวกัน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลต าแหน่งและอัตราของ
พนักงานเทศบาล ข้าราชการถ่ายโอน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกประเภท 
ทั้งที่ตั้งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง จากงบประมาณของเทศบาล และที่ได้รับจัดสรรเงินเดือน ค่าจ้าง จากเงินอุดหนุน
ของรัฐบาล อันจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์อัตราก าลังในภาพรวม และแนวโน้มภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลได้อย่างชัดเจน จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีหลักการและเหตุผลใน
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) 
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวน
เท่าใด ให้ค านึงถงึภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน 
ตลอดจนทั้งภาระคา่ใช้จ่ายด้านบุคคลของเทศบาล โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด   
  ๑.2 คณะกรรมการกลางหรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาล จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  พิจารณาให้
ความเห็นชอบ  โดยก าหนดให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และ
ภารกิจของเทศบาล  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  จัดท ากรอบ
อัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  

1. หลักการและเหตุผล 
 



 
 
 

 
  1.3  มติ กทจ.สุราษฎร์ธาน ี ในการประชุม ครั้งที่ 9 / 2560  เมื่อวันที่ ๒6 เดือน กันยายน 
พ.ศ.  2560   เห็นชอบให้ประกาศอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563  

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลควนศรี จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563   ขึ้น  
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 เทศบาลต าบลควนศรีมีความจ าเป็นในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารงาน
บุคคล  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

2.1 เพ่ือให้เทศบาลต าบลควนศรี มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
2.2 เพ่ือให้เทศบาลต าบลควนศรี มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดท าอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับ

อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13  พ.ศ. 2552  
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง
และการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนส่วนต าบลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของ เทศบาลต าบล
ควนศรี 

2.5 เพ่ือให้เทศบาลต าบลควนศรีสามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานของ
เทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 2.6 เพ่ือให้เทศบาลต าบลควนศรี สามารถควบคุม ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด   
 2.7 เพ่ือให้เทศบาลต าบลควนศรีสามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี ตลอดจน
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเทศบาลต าบลควนศรีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค ์
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ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.ท.จ.สุราษฎร์ธานี)  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.2554  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.
2554  หมวด 2  ข้อ 11 ข้อ 14 ข้อ17 และข้อ 18  ได้ก าหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง
ของเทศบาล  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) เทศบาลต าบลควนศรี ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล  ค าสั่ง เทศบาลต าบลควนศรี ที่153 /2560  ลง
วันที่ 12  กรกฎาคม  2560  ซึ่งประกอบด้วย  

๑. นายกเทศมนตรี     เป็นประธานกรรมการ 
๒. ปลัดเทศบาล         เป็นกรรมการ 
๓. หัวหน้าส านักปลัด      เป็นกรรมการ 
๔. ผู้อ านวยการกองคลัง     เป็นกรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการกองช่าง     เป็นกรรมการ 
๖. นักทรัพยากรบุคคล     เป็นกรรมการและเลขานุการ 

   คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)   จัดท า
แผนอัตราก าลังของเทศบาล  โดยค านึงถึงภารกิจ  อ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงาน  ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  
และการจัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาล  โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติสภา
เทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาใน
พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลควนศรี เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลควนศรีบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ 
จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการ
พิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้น ครบถ้วนและตรงตามภารกิจของเทศบาลหรือไม่ อย่างไร หากงานที่
ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการเตรียมพร้อมของก าลังคนรองรับกับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลและจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ   โดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง 
        3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานใน
แต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่ง และการปรับระดับชั้นงาน เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
       3.3.2  การจัดสรรประเภทบุคลากรท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภท ลักษณะงานผิดจะมีผล 

3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
 



 
 
 

 
ต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนของการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่า ต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ 
หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาวะ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย ตามมาตรา 35 แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการ และเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต  เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมุติฐาน
ที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่า โดยเปรียบเทียบ ย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไร
ก็ดีในภาคส่วนราชการส่วนท้องถิ่นนั้น งานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้าน
ช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ( Relative information ) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้
ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน  นอกจากนั้น ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานหรือไม่  เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ 
หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กร  มายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับ
การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย  โดยสมมุติฐานที่ว่า  หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงาน
ในปัจจุบันและในอนาคตมีความแต่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ย
อัตราก าลังใหม่  เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้เสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจาณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็น 
ดังนี้  
  3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงาน
ในพ้ืนที่นั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไป จะท าให้
เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการ
นั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด 
  3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบัน มีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก  ดังนั้น  อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลัง ที่จะรองรับการ
เกษียณอายุไป  เป็นต้น 
  3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการและผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจท าให้การ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ  กระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ในเทศบาลต าบลควนศรี และเจ้าหน้าที่ในเทศบาลอ่ืน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน  โดย
สมมุติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมี
จ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
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  3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน  
โดยต้องไดร้ับการพัฒนาความรู้ความสามารถ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็น
ส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น  
นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น  
นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจาณาการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆที่ใช้
ต้นทุนไม่แต่ต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ใน
สานอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน  และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ ก็น่าจะมีเหตุผลพอเพียงที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็น
ต าแหน่งประเภทวิชาการ  โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิด
การวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective  Man Power Planning  Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการ
สามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ  นอกจากนั้น การรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าว
จะท าให้ส่วนราชการา สามารถน าข้อมูลเหล่านนี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น  

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหาก
จะต้องมีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงในระยะยาว ส่วนราชการสามารถน าผล
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อัน
จะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การเก็บข้อมูลผลงาน  จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
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  เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี มีความครบถ้วน  สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลควนศรี จึงวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง 
และมีความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญได้ โดยสามารถแบ่งสภาพปัญหาของ
เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน  ออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

4.1 ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 สภาพปัญหา 

4.1.1 การคมนาคมไม่สะดวก 
4.1.2 น้ ากัดเซาะตลิ่ง 
4.1.3 การติดต่อสื่อสารไม่ท่ัวถึง 
ความต้องการ 
4.1.1 ให้มีการบุกเบิก ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
4.1.2 ก่อสร้างเข่ือน, พนักก้ันน้ า 
4.1.3ขยายความกว้างผิวจราจรของถนน สะพานและท่อลอดเหลี่ยม 
4.1.4 ขยายเขตโทรศัพท์  

4.2 ปัญหาน้ าดื่ม/น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
 สภาพปัญหา 

4.2.1 ขาดแหล่งน้ าดื่มน้ าใช้  
4.2.2 ขาดแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ือการเกษตร  
4.2.3 แหล่งน้ าที่มีอยู่ตื้นเขิน 
ความต้องการ 
4.2.1 ขยายระบบประปาหมู่บ้าน 
4.2.2 ให้มีการขุดเจาะบ่อบาดาล 
4.2.3 จัดหาให้มีภาชนะกักเก็บน้ า 
4.2.4 จัดให้มีการขุดลอกคู คลอง หนอง บึง 

4.3 ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย 
 สภาพปัญหา 

4.3.1 ประชาชนขาดความรู้ด้านอนามัยและสาธารณสุข 
4.3.2 ขาดแคลนยาสามัญประจ าบ้าน 
4.3.3 มีการแพร่ระบาดของโรค 
4.3.4 การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลยังไม่ทั่วถึงและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
ความต้องการ 
4.3.1 ให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและอนามัย 
4.3.2 จัดสรรยาสามัญประจ าบ้านให้เพียงพอ 
4.3.3 จัดหาที่ทิ้งขยะ และก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 

4.4 ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 สภาพปัญหา 
 4.4.1 ขาดความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน      
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ความต้องการ 
 4.4.1 ให้มีจุดตรวจเพิ่มขึ้น           

4.4.2 สนับสนุนกลุ่มพลังมวลชน 
 4.4.3 สนับสนุนชุดเฉพาะกิจประจ าต าบล 
4.5 ปัญหาการบริหาร และจัดการของเทศบาลต าบล 
 สภาพปัญหา 

4.5.1 ขาดแคลนบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ 
4.5.2 งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
4.5.3 ขาดความร่วมมือจากประชาชน  
ความต้องการ 
4.5.1 จัดหาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพิ่มขึ้น 
4.5.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
4.5.3 ประชาสัมพันธ์บทบาทและหน้าที่ขององค์กรให้ประชาชนได้รับทราบ 

4.6 ปัญหายาเสพติด 
 สภาพปัญหา 

4.6.1 มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ความต้องการ 
4.6.1 อบรมให้ความรู้ ด้านยาเสพติด 
4.6.2 ให้มีการบ าบัดรักษา และปูองกันการเผยแพร่ระบาด 

4.7 ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานท า 
 สภาพปัญหา 

4.7.1 ราคาพืชผลทางการเกษตรไม่แน่นอน 
4.7.2 ขาดตลาดรองรับ 
4.7.3 ประชาชนว่างงาน 
ความต้องการ 
4.7.1 ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร  
4.7.2 จัดหาตลาดรองรับ  
4.7.3 จัดตั้งกลุ่มอาชีพและส่งเสริมอาชีพ 

4.8 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
 สภาพปัญหา 

4.8.1 มีการท าลายแหล่งน้ าธรรมชาติ 
ความต้องการ 
4.8.1 จัดให้มีการรณรงค์และสร้างจิตส านึกให้ประชาชน 

4.9 ปัญหาความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต  
 สภาพปัญหา 
 4.9.1 ประชาชนไม่ได้รับการศึกษาท่ัวถึง 
 4.9.2 สถาบันการศึกษาขาดสื่อการศึกษา 
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ความต้องการ 
 4.9.1 จัดตั้งห้องสมุดประจ าต าบล  
 4.9.2 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบล 

4.9.3 สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น 
4.10  ปัญหาด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม  
 สภาพปัญหา 
 4.10.1 คนพิการ คนชรา ไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแล 

ความต้องการ 
4.10.1 ให้มีการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
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  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคต
ของเทศบาล  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค “SWOT analysis” เพ่ือ พิจารณาศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลต าบลควนศรี  ดังนี้ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค Swot  Analysis  เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท าท ายุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลควนศรี  ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค (แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด (แผนพัฒนา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2558-2561) ฉบับทบทวนใหม่รอบปี พ.ศ.2560    ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล
ควนศรี  ก าหนดวิสัยทัศน์ “ต าบลน่าอยู่ เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม เลิศล้ าการศึกษา  พัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” แบ่งเป็น 7  ยุทธศาสตร์  ได้แก่  

1) ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของชาติ 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) ยุทธศาสตร์การบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา วิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ 
 จุดแข็ง (Stengths) 

- มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก มีถนน ๔๑ ตัดผ่าน และมีเส้นทางที่เชื่อมต่อต าบลและอ าเภออ่ืน
ใกล้เคียง  

- การเกษตรในพ้ืนที่มีความหลากหลาย และอุดมสมบูรณ์ 
- มีโรงเรือนผสมปุ๋ย และมีกลุ่มผสมปุ๋ยใช้เอง 
- มีแม่น้ าตาปีไหลผ่าน ซึ่งมีผลดีต่อการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวได้  
ในอนาคต 
- ประชาชนในพื้นท่ีร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีในท้องถิ่น 
- มีวัดควนศรี ซึ่งเป็นสถานที่ประชาชนในพื้นท่ีและใกล้เคียงเลื่อมใส ศรัทธา 
 จุดอ่อน (Weakness) 
- ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นถูกบุกรุกท าลาย 
- ประชาชนขาดความรู้ในด้านการจัดการเกษตรสมัยใหม่ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดแคลนบุคลากรในด้านการเกษตร และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 โอกาส (Opportunities) 
- การเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลท าให้มีอิสระทางการเงินการคลั ง และ

 จัดเก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึน 
- ภารกิจที่เพ่ิมข้ึนจากการกระจายอ านาจ ท าให้สามารถด าเนินกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพิ่ม 
มากขึ้น 
 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลควนศรี 
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- สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต จากปัจจัยที่มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีแม่น้ าตาปี 
ไหลผ่านพ้ืนที่ และมีวัดควนศรีซึ่งเป็นสถานที่เคารพสักการะของคนทั่วไป 
 อุปสรรค (Theats) 
- งบประมาณในแต่ละปีมีน้อย ท าให้พัฒนาไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ 
- ความผันผวนด้านราคาสินค้าเกษตร 
- ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
- ภารกิจถ่ายโอนจ านวนมาก 
  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง สรุปปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้ 
1) ปัญหาทางด้านกายภาพปัญหาของสภาพพ้ืนที่ (มีสภาพพ้ืนที่ลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ า

เอ่อล้นท่วมพื้นท่ีการเกษตรและท่ีอยู่อาศัยเป็นบางพ้ืนที่ของต าบลควนศรี เพราะยังขาดการระบายน้ า
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตเทศบาลมีโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหา 

2) ปัญหาการคมนาคมและขนส่ง ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนช ารุด  ท าให้การคมนาคมไม่
สะดวก และไม่มีเส้นแบ่งช่องจราจร 

3) ปัญหาด้านนันทนาการ เนื่องจากภายในชุมชนมีพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรมและพ้ืนที่ในการชุมนุม
คนเพ่ือการท ากิจกรรม ไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจและ
ออกก าลังกายของคนในต าบล 

4) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน มีปัญหาบ้างในเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของ
แต่ละครัวเรือน และปัญหาการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยไม่มีการบ าบัดน้ า
เสียที่ถูกวิธีซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 

  สรุปภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลควนศรี 
  การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไข
ปัญหาร่วมสร้าง ร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล ให้มีส่ วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่ เกิดความ
ตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เทศบาลยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัด
ระเบียบการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นและเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงโดยส่วนรวม การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลตามพระราชบัญญัติสภาเทศบาล 
พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนของเทศบาล รวมถึงการใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาล  มี
อ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างไร โดย
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก Swot เทศบาลต าบลควน
ศรี ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์
ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ดังนี้ 
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5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(1) จัดให้มีบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 16(2)) (มาตรา 50(2)) 
(2) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา (มาตรา 51(1)) 
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 51(7)) 
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 16(2)) (มาตรา 51(8)) 

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 50(7)) 
(2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 50(4)) 
(3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา  
16(3)) 
(4) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา  50(7)) 
(5) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(15)) 

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16(29)) 
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 16(30)) 
(มาตรา 50(1)) 
(3) การผังเมือง (มาตรา 16(25)) 
(4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมาตรา 16 (17)) 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน (มาตรา 68(6)) 
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา 16(6)) (มาตรา 51(5)) 
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 16(3)) 
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 16(8)) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 16(7)) 
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16(24)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง 
ปฏิกูล (มาตรา 16(18)) 

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 
50(8) และมาตรา 16 (11)) 
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 50(8))มาตรา 16 (9)) 

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา16(16)) 

(2) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น(มาตรา  
45(3)) 
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(3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(มาตรา 17(3)) 

  ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาลสามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลได้
เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วย การ
ด าเนินการของเทศบาลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเป็นส าคัญ 
 
หมายเหตุ :มาตรา 50 ,51 หมายถึง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 

    มาตรา 16 ,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
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 การวิเคราะห์ภารกิจหลัก และภารกิจรองของเทศบาลจะด าเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13  พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549  
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
ภารกิจหลัก 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภารกิจรอง 
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ภารกิจหลักและภารกจิรองที่เทศบาลต าบลควนศรีจะด าเนินการ
ด าเนินการ  
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  เทศบาลต าบลควนศรี  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วนราชการ ได้แก่  
 1. ส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล มีการแบ่ง
ส่วนราชการภายในออกเป็น   8  งาน  
  1.1 งานบริหารทั่วไป 
  1.2 งานวิเคราะหน์โยบายและแผน 
  1.3 งานการเจ้าหน้าที่ 
  1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1.5 งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.6 งานกิจการสภา 
  1.7 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  1.8 งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 2. กองคลัง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  
และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ  
บ านาญ  เงินอ่ืน ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดท าบัญชี
ทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย   งานท างบทดลองประจ าเดือน
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องและท่ี
ได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น   4  งาน 
  2.1 งานการเงินและบัญชี 
  2.2 งานพัฒนารายได ้   
  2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน  
  2.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
 3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงาน  การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามัน
เชื้อเพลิงและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน  
  3.1 งานก่อสร้าง 
  3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  3.3 งานสาธารณูปโภค 
  3.4 งานผังเมือง 
ส านักปลัดเทศบาล  มีกรอบอัตราก าลัง  15  อัตรา  (ข้าราชการ 10/พนักงานจ้าง 5) 
กองคลัง               มีกรอบอัตราก าลัง    8  อัตรา  (ข้าราชการ  5 /พนักงานจ้าง 3) 
กองช่าง               มีกรอบอัตราก าลัง    5  อัตรา  (ข้าราชการ  3 /พนักงานจ้าง 2) 
รวมก าหนดกรอบอัตราก าลังทั้งสิ้น (รวมปลัดเทศบาล)   2๙ อัตรา   ส าหรับการก าหนดอัตราก าลังคนนั้น  ไดม้ีการ
เก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการทุกส่วนราชการ  น าปริมาณงานที่เกิดข้ึนของแต่ละส่วนราชการ
มาค านวณ  เป็นระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยแสดงเป็นจ านวนโครงการหรือรายการแต่ละโครงการ/ รายการนั้นใช้เวลา 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง
อัตราก าลัง 
 
 



 
 
 

 
ด าเนินการโดยประมาณเป็นระยะเวลาเท่าใด  น ามาค านวณใน สัดส่วนเวลาการท างานต่อคน เพ่ือก าหนดจ านวน
ข้าราชการ และพนักงานจ้างที่พึงมี    ว่าใน ๑ ปี จะมีเวลาปฏิบัติราชการอย่างน้อย 82,800 นาที  (มาจาก 230 
วัน X 6  ชั่วโมง = 1,380 ชั่วโมง X 60 นาที =  82,800 นาที)  แต่เนือ่งจากที่ผ่านมาเทศบาลมีภารกิจและ
ปริมาณงานทีล่ดลง   เนื่องจากไม่มีงานจัดเก็บและบรรทุกขยะ จึงได้ก าหนดลดอัตราก าลังลดลง 1 อัตรา ของส านัก
ปลัดเทศบาล ในต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ   รวมกรอบอัตราก าลังทั้งสิ้น ที่จะก าหนดในอนาคต  เป็น 2๘ 
อัตรา   ดังนี้    

พนักงานเทศบาลสามัญ   จ านวน   18   อัตรา  = (ปลัดเทศบาล 1) 
           = (ส านักปลัด 9  /กองคลัง 5  /กองช่าง 3) 

พนักงานครูเทศบาล จ านวน     1   อัตรา = (ส านักปลัด 1) 
พนักงานจ้าง  จ านวน     9   อัตรา  = (ส านักปลัด 4  /กองคลัง 3  /กองช่าง 2) 

ดังนั้น การก าหนดโครงสร้างและก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่เพ่ือจะ
ให้สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป    โดยในการก าหนดกรอบได้ท าการเปรียบเทียบ
กรอบอัตราก าลัง ในปีพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยภาวะค่าใช้จ่ายของข้าราชการ/
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0  ของเทศบาลอ่ืน ที่มี
ขนาดหรือกลุ่มใกล้เคียงกันกับเทศบาลต าบลควนศรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปรียบเทียบลักษณะงานของ อปท.ที่มี
ขนาดใกล้เคียงกันต้องมี   ต าแหน่งและจ านวนที่ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงมีการเปรียบเทียบส าหรับลักษณะงานของ 
อปท.อื่น ที่เป็นเทศบาลสามัญ      ได้แก่ เทศบาลต าบลคลองปราบ  เทศบาลต าบลเวียง และ เทศบาลต าบลพรุพี  
ปรากฏว่า เทศบาลต าบลควนศรีมกีรอบอัตราก าลัง    และภาวะค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในกลุ่ม  เปรียบเทียบกับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2563  ดังนี้  

1) เทศบาลต าบลควนศรี มีกรอบต าแหน่ง ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนง.จ้าง จ านวน (คน) เท่ากับ  19/-/9 
(รวม 28) งบประมาณรายจ่าย 28,103,240.- บาท  ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน   คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ   
ในแต่ละปี เท่ากับ 26.70  26.27  และ 25.85 ตามล าดับ 

2) เทศบาลต าบลคลองปราบ มีกรอบต าแหน่ง ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนง.จ้าง จ านวน (คน) เท่ากับ17/-
/12 (รวม 29) งบประมาณรายจ่าย  26,495,000.- บาท ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน   คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ  ในแต่ละปี เท่ากับ 28.34  27.90 และ 28.82 ตามล าดับ 
 3) เทศบาลต าบลเวียง  มีกรอบต าแหน่ง ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนง.จ้าง จ านวน (คน) เท่ากับ 18/-/18 
(รวม 36) งบประมาณรายจ่าย  31,500,000.- บาท ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ ใน
แต่ละปี เท่ากับ   28.43  27.96 และ 27.48 ตามล าดับ 
 4) เทศบาลต าบลพรุพี มีกรอบต าแหน่ง  ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนง.จ้าง จ านวน (คน) เท่ากับ 24/1/33 
(รวม 58) งบประมาณรายจ่าย 40,810,460.- บาท ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน   คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ ใน
แต่ละปี เท่ากับ  33.01  32.40 และ 31.78  ตามล าดับ 
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 จากสภาพปัญหาของเทศบาลดงักล่าว เทศบาลมภีารกิจ อ านาจหน้าที่ ที่จะต้องด าเนินการแกไ้ขปัญหา
ดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ พ.ศ.2542  โดยมีการก าหนดโครงสร้างสว่นราชการ  ดังนี ้ 
            8.1 โครงสร้าง  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักปลัดเทศบาล  
1.1 งานบริหารทั่วไป 
-  งานสารบรรณ 
-  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
-  งานตรวจสอบภายใน 
-  งานด้านกฎหมายและคดี 
1.2 งานนโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานวิชาการ 
-  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
-  งานงบประมาณ 
1.3 งานการเจ้าหน้าที่ 
-  งานการเจ้าหน้าที่ 
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานฟ้ืนฟ ู
1.5 งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-  งานด้านการศึกษา 
-  งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
1.6 งานกิจการสภา 
-  งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
-  งานการประชุม 
-  งานอ านวยการและประสานงาน 
1.7 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห์ 

1.8 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
-  งานการเงิน 
-  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
-  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

1. ส านักปลัดเทศบาล  
1.1 งานบริหารทั่วไป 
-  งานสารบรรณ 
-  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
-  งานตรวจสอบภายใน 
-  งานด้านกฎหมายและคดี 
1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานวิชาการ 
-  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
-  งานงบประมาณ 
1.3 งานการเจ้าหน้าที่ 
-  งานการเจ้าหน้าที่ 
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานฟ้ืนฟ ู
1.5 งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-  งานด้านการศึกษา 
-  งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
1.6 งานกิจการสภา 
-  งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
-  งานการประชุม 
-  งานอ านวยการและประสานงาน 
1.7 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห์ 

1.8 งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
-  งานการเงิน 
-  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
-  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ
ราชการ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
-  งานเก็บรักษาเงิน 
-  งานแสดงฐานะทางการเงิน 
-  งานทะเบียนพาณิชย์ 
2.2 งานบัญชี 
-  งานการบัญชี 
-  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
-  งานงบการเงินและงบทดลอง 
-  งานแสดงฐานะทางการเงิน 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
-  งานพัฒนารายได ้
-  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
-  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
-  งานพัสดุ 
-  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ 
   ยานพาหนะ 
 

 
3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
-  งานข้อมูลก่อสร้าง 
-  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-  งานประเมินราคา 
-  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-  งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.3 งานสาธารณูปโภค 
-  งานประสานกิจการประปา 
-  งานสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา 
-  งานไฟฟูาสาธารณะ 
3.4 งานผังเมือง 
-  งานส ารวจและแผนที่ 
-  งานวางผังเมือง 
-  งานควบคุมทางผังเมือง 
 

-  งานเก็บรักษาเงิน 
-  งานแสดงฐานะทางการเงิน 
-  งานทะเบียนพาณิชย์ 
-  งานการบัญชี 
-  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
-  งานงบการเงินและงบทดลอง 
-  งานแสดงฐานะทางการเงิน 
2.2 งานพัฒนารายได ้
-  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
-  งานพัฒนารายได ้
-  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
-  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
-  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
-  งานพัสดุ 
-  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ 
   ยานพาหนะ 
2.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
-  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
-  งานข้อมูลก่อสร้าง 
-  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-  งานประเมินราคา 
-  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-  งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.3 งานสาธารณูปโภค 
-  งานประสานกิจการประปา 
-  งานสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา 
-  งานไฟฟูาสาธารณะ 
3.4 งานผังเมือง 
-  งานส ารวจและแผนที่ 
-  งานวางผังเมือง 
-  งานควบคุมทางผังเมือง 
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 8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 เทศบาลต าบลควนศรี ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วน

ราชการ  ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า  ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด  เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใดในส่วนราชการนั้น  จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพ่ือให้
คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เละเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลในกรอบอัตราก าลัง 
3 ปี   รอบปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕๖3 ตามบทวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  การวิเคราะห์ปริมาณงาน 
โครงการ กิจกรรม   เพ่ือก าหนดก าลังคน ประเภท ระดับ จ านวนเท่าใด  โดยเทศบาลต าบลควนศรีได้ขอให้
เทศบาล/อบต.ที่มีขนาดเดียวหรือกลุ่มเดียวกัน เปรียบเทียบลักษณะงานของ อปท.ที่มีขนาดใกล้เคียงกันต้องมี
ต าแหน่งและจ านวนที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเทศบาลต าบลควนศรี มีกรอบอัตราต าแหน่งเฉลี่ยน้อยสุดในกลุ่ม ส าหรับการ
ก าหนดอัตราก าลังคนนั้น  มีการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการทุกส่วนราชการ  น าปริมาณงาน
ที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการมาค านวณเป็นระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยแสดงเป็นจ านวนโครงการหรือรายการแต่ละ
โครงการ/รายการนั้น ใช้เวลาด าเนินการโดยประมาณเป็นระยะเวลาเท่าใด  น ามาค านวณในสัดส่วนเวลาการท างาน
ต่อคน เพ่ือก าหนดจ านวนข้าราชการ และพนักงานจ้างที่พึงมี  ว่าใน ๑ ปี จะมีเวลาปฏิบัติราชการอย่างน้อย 
82,800 นาที (มาจาก 230 วัน X 6 ชั่วโมง = 1,380 ชั่วโมง X 60 นาที =  82,800 นาที)  ปรากฏจ านวน
อัตราก าลังในการท างานของปีที่ผ่านมา จากบัญชีสรุปผลค านวณสถิติปริมาณงานที่เกิดข้ึนเพ่ือประกอบการจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) แยกเป็นประเภท และร้อยละของจ านวนคนทั้งหมดในองค์กร สรุปได ้ ดังนี้ 
 สายผู้บริหาร  ได้แก่ 

1) ประเภท นักบริหารท้องถิ่น  ระดับกลาง  จ านวน 1 อัตรา คิดเป็น    3%  ได้แก่ ต าแหน่ง
ปลัดเทศบาล 

2) สายอ านวยการ ประเภท อ านวยการ  ระดับต้น จ านวน 3 อัตรา คิดเป็น  11%  ได้แก่ ต าแหน่ง    
ผอ.กองคลัง  ผอ.กองช่าง และ หัวหน้าส านักปลัด 

 สายผู้ปฏิบัติ  ได้แก่ 
  ประเภท วิชาการ   ระดับ ปก./ชก. จ านวน 8 อัตรา คิดเป็น 29%  ได้แก่ ต าแหน่ง นักจัดการงาน
ทั่วไป  นักทรัพยากรบุคคล  นักวิเคราะห์นโยบาย   นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา คร ูนักวิชาการเงิน
และบัญชี และนักวิชาการจัดเก็บรายได้   
 ประเภท ทั่วไป   ระดับ ปง./ชง. จ านวน 7 อัตรา คิดเป็น 25% ได้แก่ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงาน
ธุรการ เจ้าพนักงานสุขาภิบาล เจ้าพนักงานปูองกันและ  เจ้าพนักงานพัสดุ (2 อัตรา) นายช่างโยธา และ
นายช่างไฟฟูา  
  พนักงานจ้าง  ประเภทภารกิจ   จ านวน 5 อัตรา คิดเป็น 18%  ได้แก่ ต าแหน่ง   ผช.เจ้า
พนักงานธุรการ  ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผช.เจา้พนักงานจัดเก็บรายได้  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
  พนักงานจ้าง  ประเภททั่วไป   จ านวน 4 อัตรา คิดเป็น 14%  ได้แก ่ต าแหน่ง พนักงานสูบน้ า 
คนงานทั่วไป แม่บ้าน และนักการภารโรง     
รวมทั้งสิ้น  27 ต าแหน่ง  28  อัตรา  จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่

อัตราก าลังปัจจุบัน (เดิม)  มีทั้งสิ้น 28  ต าแหน่ง  29  อัตรา   การคิดวิเคราะห์ค่างาน ปรากฏว่ามีงานลด 1 
ต าแหน่ง 1 อัตรา คืองานของพนักงานขับรถบรรทุกขยะ  สืบเนื่องจากเทศบาลต าบลควนศรีไม่มีรถเก็บขยะ จึงท า
ให้ไมจ่ าเป็นต้องมีคนในต าแหน่งนี้อีก  ทั้งนี ้ มีการอ้างอิงข้อมูลจากผลการด าเนินการประจ าปีที่รายงานต่อสภา
เทศบาลด้วย  จึงก าหนดอัตราต าแหน่ง จากเดิม (พ.ศ.2560) ที่ก าหนดให้มี 28 ต าแหน่ง  29 อัตรา ปรับลดในป ี
พ.ศ. 2561 ให้เหลือ 27 ต าแหน่ง  28 อัตรา  โดยให้ยุบ/ลดลง 1 ต าแหน่ง 1 อัตราคือ ต าแหน่งพนักงานขับ
รถบรรทุกขยะ  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  ในส านักปลัดเทศบาล                                                                 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2561 – 2563 

 

 กรอบ กรอบอัตราต าแหน่งที่คาด อัตราก าลังคน  

ส่วนราชการ อัตรา ว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ 
เวลา 3 ปีข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด 
หมาย
เหตุ 

 ก าลังเดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563  
นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง (ปลัดเทศบาล) 1 1 1 1   -  -  -   

ส านักปลัดเทศบาล(01)                 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หน.สป.) 1 1 1 1  -  -  -   
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน 1 1 1 1  -  -  -   
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 1 1 1 1  -  -  -   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 1 1 1  -  -  -   
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 1 1 1 1  -  -  -   
นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1  -  -  - ว่าง 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1 1 1 1  -  -  -   
เจ้าพนักงานสุขาภบิาลปฏบิัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1  - -  - ว่าง 

เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏบิัติงาน 1 1 1 1  -  -  -   
ครู คศ.1 1 1 1 1  -  -  - อุดหนุน  
 พนักงานจ้าง                 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1  -  -  - อุดหนุน  
นักการภารโรง 1 1 1 1  -  -  -   
คนงานทั่วไป 1 1 1 1  -  -  -   
แม่บ้าน 1 1 1 1 -  -  -   
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1 - - - -1  -  - ยุบเลิก 

กองคลัง (04)                 
นักบริหารงานการคลัง ระดับตน้ (ผอ.กองคลัง) 1 1 1 1  -  -  -   
นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ 1 1 1 1  -  -  -   
นักวิชาการจัดเก็บรายไดป้ฏิบัตงิาน 1 1 1 1  -  -  -   
เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 1 1 1 1  - -  -   
เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน/ช านาญงาน 1 1 1 1  - -  - ว่าง  
 พนักงานจ้าง                 
ผู้ช่วยเจ้าหนา้พนักงานธุรการ 1 1 1 1  -  -  -   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 1 1 1 1 -  -  -   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 1 1 1  -  -  -   

กองช่าง (05)                 
นักบริหารงานชา่ง ระดับต้น (ผอ.กองช่าง) 1 1 1 1  -  -  -   
นายช่างโยธาช านาญงาน 1 1 1 1  -  -  -   
นายช่างไฟฟาูปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1  - -  -  ว่าง 
 พนักงานจ้าง                 
ผู้ช่วยช่างโยธา 1 1 1 1 -  -  -   
พนักงานสูบน้ า 1 1 1 1  -  -  -   

รวม 29 28 28 28  -1 -  -   
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สรุปกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) 
ของเทศบาลต าบลควนศรี  อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ล าดับที่ ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

กรอบอัตราก าลังต าแหน่งที่
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

หมาย
เหตุ 

2561 2562 2563 256
1 

256
2 

2563  

1 ปลัดเทศบาล 1 1 1 1 - - -  
2 ส านักปลัดเทศบาล 15 14 14 14 -1 - -  
3 กองคลัง ๘ 8 ๘ ๘ - - -  
4 กองช่าง ๕ 5 ๕ ๕ - - -  

รวม ๒๙ 28 ๒8 ๒8 -1 - -  
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9. ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

  เทศบาลต าบลควนศรีน าผลการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังมาค านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคล เพ่ือควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 

(1) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจาก
เงินเดือน และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนที่จ่ายจริงตามระดับต าแหน่งและขั้นเงินเดือนของอัตราก าลังที่มีอยู่
ปัจจุบัน ประกอบด้วย 

1. เงินเดือน (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) 
2. เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) 
3. เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
4. เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 

- เงินเพ่ิมค่าวิชาชีพ (พ.ค.ว.) 
- เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
- เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.) 
- เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
- เงินวิทยฐานะ 
- เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) 

(2)  ภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น คิดจากขั้นเงินเดือนของอัตราก าลังเดิมที่เพ่ิมข้ึน (ประมาณการขั้นต่ า 
คนละ 1 ขั้นในแต่ละปี  กรณีต าแหน่งที่มีคนครอง) รวมกับเงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้กับอัตราก าลังที่จะก าหนดขึ้นใหม่ 
(เงินเดือนขั้นต่ าของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนด + เงินเดือนขั้นสูงของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนดหาร 2 คูณ 12 
เดือน) 

(3) ภาระค่าใช้จ่ายรวม คิดจาก (1) + (2) ในแต่ละปี 
(4) รวมทั้งหมด 
(5) ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ประมาณการไว้ 20% คิดจาก (4) ในแต่ละปี 
(6) คิดจาก (4) + (5) 
(7) คิดจาก (6) คูณ 100 หารด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  

 
 

 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 



 
 
 

1.  งานบริหารทั่วไป  
2.  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
3.  งานการเจ้าหน้าที่   
4.  งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5.  งานกิจการสภา  
6.  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7.  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
8.  งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 
     
 

1. งานการเงินและบัญชี    
2. งานพัฒนารายได้   
3. งานพสัดุและทรัพย์สิน   
4. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  

1. งานก่อสร้าง  
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานสาธารณูปโภค   
4. งานผังเมือง  
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 ๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังสามปี 
 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

ปลดัเทศบาล 
(นกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบักลาง) 

ส านักปลดัเทศบาล 
(นกับรหิารงานทัว่ไป ระดบัต้น) 

กองคลงั 
(นกับรหิารงานการคลงั ระดบัตน้) 

กองช่าง 
(นกับรหิารงานช่าง ระดบัต้น) 



 
 
 

1.  งานบรหิารทัว่ไป 

-นกัจดัการงานทัว่ไป (ปก.) (1) 
-เจา้พนกังานธุรการ (ปง.) (1) 
พนกังานจา้ง (ทัว่ไป) 
-นกัการภารโรง (1) 
-แมบ่า้น (1)  
-คนงานทัว่ไป (1) 
 
 

2.งานการเจา้หน้าที ่

-นกัทรพัยากรบุคคล (ชก.) (1) 
 
 
 
 

3.งานวเิคราะหน์โยบายและแผน 

-นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 
 (ปก.) (1) 
 
 

4.งานการศกึษา ศาสนาฯ 

-นกัวชิาการศกึษา (ปก./ชก.) (1) 
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
-คร ู(1) 
พนกังานจา้ง (ตามภารกจิ) 
-ผูช้ว่ยครผููด้แูลเดก็ (1) 

 
 พนกังานจา้ง (ทัว่ไป) 
พนกังานขบัรถบรรทุกขยะ 
 
 
 
 
 

5.  งานกจิการสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. งานป้องกนัและบรรเทา 
   สาธารณภยั 

-จพง.ป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั (ปง.) (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7. งานสวสัดกิารและพฒันา  
     ชุมชน 
-นกัพฒันาชมุชน (ปก.)  (1) 
 
 
 
 
 
 
 

8. งานสุขาภบิาลอนามยัและ
สิง่แวดลอ้ม 
 -เจา้พนกังานสขุาภบิาล(ปง./ชง.)(1) 
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โครงสรา้งของส านักปลัดเทศบาล 
 

หัวหน้าส านักปลัด 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

จ านวน 1 - - 5 1 - - 3 - - - 1 3 14 



 
 
 

1. งานการเงนิและบญัช ี
 -นกัวชิาการเงนิและบญัช ี(ชก.) (1) 
พนกังานจา้ง (ตามภารกจิ) 
- ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิและ 
  บญัช ี(1) 
 
 
 
 
 
 
 

  2. งานพฒันารายได ้
 -นกัวชิาการจดัเก็บรายได ้(ปก.) (1) 
พนกังานจา้ง (ตามภารกจิ) 

 - ผูช้ว่ยเจา้พนกังานจดัเกบ็รายได(้1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. งานพสัดุและทรพัยส์นิ 

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

 4.งานแผนทีภ่าษแีละทะเบยีน 
   ทรพัยส์นิ 
 
พนกังานจา้ง (ตามภารกจิ) 
-ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ (1) 
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โครงสรา้งของกองคลัง 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

จ านวน 1 - - 1 1 - - 2 - - - 3 - 8 

ผูอ้ านวยการกองคลงั 

(นักบริหารงานการคลงั ระดบัต้น)
(1) 
 



 
 
 

1. งานก่อสรา้ง 
 -นายชา่งโยธา (ชง.) (1) 
พนกังานจา้ง (ตามภารกจิ) 
-ผูช้ว่ยนายชา่งโยธา (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. งานสาธารณูปโภค 
 -นายชา่งไฟฟ้า (ปง./ชง.) (1) 
พนกังานจา้ง (ทัว่ไป) 
-พนกังานสบูน ้า (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4.งานผงัเมอืง 
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โครงสรา้งของกองช่าง 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

จ านวน 1 - - - - - - 1 1 - - 1 1 5 

ผูอ้ านวยการกองช่าง 

 (นักบริหารงานช่าง ระดบัต้น) (1) 
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กรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล    
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561 - 2563 

เทศบาลต าบลควนศรี  อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ที ่ เลขที่ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ประเภท ระดับ 
1 67-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) บริหารท้องถิ่น กลาง 
  ส านักปลัดเทศบาล (01)       
2 67-2-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) อ านวยการท้องถิ่น ต้น 
  งานบริหารงานทั่วไป       
3 67-2-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปก./ชก. 
4 67-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปง./ชง. 
  งานการเจ้าหน้าที่       
5 67-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปก./ชก. 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน       

6 67-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปก./ชก. 

  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน       

7 67-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ปก./ชก. 

  งานการศึกษา ศาสนาฯ       
8 67-2-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปก./ชก. 
9    84-2-0108 คร ู วิชาการ คศ.1 
  งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม       

10 67-2-01-4604-001 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ทั่วไป ปง./ชง. 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารฯ       

11 67-2-01-4805-001 เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป ปง./ชง. 
  กองคลัง (04)       

12 67-2-04-2102-001   ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) อ านวยการท้องถิ่น ต้น 
  งานการเงินและบัญชี       

13 67-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปก./ชก. 
  งานพัฒนารายได้       

14 67-2-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ วิชาการ ปก./ชก. 
  งานพัสดุและทรัพย์สิน       

15 67-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปง./ชง. 
16 67-2-04-4203-002 เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปง./ชง. 
  กองช่าง (05)     

17 67-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) อ านวยการท้องถิ่น ต้น 
  งานก่อสร้าง       

18 67-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ทั่วไป ปง./ชง. 
  งานสาธารณูปโภค       

19 67-2-05-4706-001 นายช่างไฟฟูา ทั่วไป ปง./ชง. 
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กรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง   เทศบาลต าบลควนศรี 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 
เทศบาลต าบลควนศรี  อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ที ่ ชื่อต าแหน่ง ประเภท 
  ส านักปลัดเทศบาล (01)   
  งานบริหารงานทั่วไป   
1 นักการภารโรง พนักงานจ้างทั่วไป 
2 คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป 
3 แม่บ้าน พนักงานจ้างทั่วไป 
  งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 4 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
  กองคลัง (04)   
  งานการเงินและบัญชี   
5 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   
6 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
  งานพัฒนารายได้   
7 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 

  กองช่าง (05)   
  งานก่อสร้าง   
8 ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
  งานสาธารณูปโภค   
9 พนักงานสูบน้ า พนักงานจ้างทั่วไป 
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 เทศบาลต าบลควนศรีได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  
ทุกต าแหน่งให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท า
ให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด  โดยมีระยะเวลา  3  ปี  ตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3  ปี  การพัฒนานอกจาการ
พัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้ านการบริหารตาม
นโยบายแห่งรัฐ  คือการพัฒนาไปสู่  Thailand  4.0  ดังนั้น  เทศบาลต าบลควนศรีจึงได้ตระหนักและมีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุด  4.0  เช่นกัน  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 
 1.  เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน   ต้องมีความโปร่งใส  ในการท างานโดยบุคคลภายนอก
สวามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน  ในการท างาน  สามารถเข้ามา
ตรวจสอบการท างานได้โดยตลอกจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ  เช่น  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  ได้
เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆเป็นผู้รับผิดชอบแทน  
โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับการท างานในแนวระนาบในลักษณะเครือข่ายมากกว่า
ตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง  ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพ
และสอดรับประสานกัน  ไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามกับ 
ตนเองเสมอว่า  ประชาชนได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยไม่ต้องรอประชาชน
เข้ามาติดต่อขอรับบริการ  หรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลทางราชการและระบบดิจิตัลสมัยใหม่ ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน  พร้อม
ทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่างๆสามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว  
ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของเทศบาลได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลาย
ช่องทางผสมผสานกันไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง  อินเตอร์เน็ต  เว็บไซต์  โซเซียลมี เดีย  หรือแอปพลิเคชั่นทาง
โทรศัพท์มือถือ  เป็นต้น 
 3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง  สร้างนวัตกรรมหรือความริเริ่ม  และประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้
กับโลกห่างการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น  และสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลา  ตลอดจนเป็นองค์กร  ที่มีสมรรถนะสูง  และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่  รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ  และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทของตน 
  ทั้งนี้  วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือพัฒนาพนักงานและลูกจ้างที่ได้รับ
การบรรจุใหม่ และข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
อันท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามรายละเอียดดังนี้ 
 1. การพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลต าบลควนศรีที่บรรจุใหม่โดยให้มีการปฐมนิเทศใน
ระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ 
  1.1 หลักสูตรการพัฒนาประกอบด้วยการพัฒนาความรู้ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างบรรจุใหม่และการพัฒนาเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 
   

12. แนวทางการพฒันาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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    1.2 วิธีการพัฒนาลูกจ้างโดยวิธีการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมหรือ
พัฒนาได้เรียนรู้เทคนิคในการท างานซึ่งใช้วิธีการสอนแนะน าโยการมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เป็นผู้คอยแนะน าดูแลช่วยเหลือของผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานหรือพ่ีเลี้ยงในหน่วยงานที่มีความช านาญ
งานสูงสุด 
  1.3 การประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาโดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติ
ของผู้รับการพัฒนาและติดตามการน าผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 2. การพัฒนาพนักงานและลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะทัศนคติที่ดีมีคุณธรรม
จริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ 
  2.1  หลักสูตรการพัฒนาเพ่ือพัฒนา 5 ด้านได้แก่ 
   (2.1.1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานได้แก่งานโดยทั่วไปเช่นสถานที่โครงสร้างของ
งานนโยบายต่างๆ 
   (2.1.2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งได้แก่ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ 
   (2.1.3) ด้านการบริหารได้แก่ราบละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคนเช่น
ในเรื่องการวางแผนการมอบหมายงานการจูงใจการประสานงาน 

   (2.1.4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัวได้แก่การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดีส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติ
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพเช่นมนุษย์สัมพันธ์ในการท างานการสื่อสารการเสริมสร้าง
สุขอนามัย 
   (2.1.5) ด้านคุณธรรมจริยธรรมได้แก่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
  2.2 วิธีการปฏิบัติ เทศบาลมีหลักการในการพัฒนาบุคคลคือหลักการเรียนรู้โดยสนับสนุนให้
พนักงานและลูกจ้างเกิดการเรียนรู้ทั้งโดยการส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมการดูงานและส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองซึ่ง
มีวิธีการที่ส าคัญดังนี้ 
   (2.2.1) การฝึกอบรมนอกสภาพการท างานโดยการให้ผู้เข้ารับการอบรมหยุดการท างาน
ของตนเพ่ือเข้ารับการอบรมในสถานที่ของเทศบาลต าบลศรีหรือส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมในหน่วยงานฝึกอบรม
ภายนอกเช่นวิทยาลัยการปกครองซึ่งวิธีการฝึกอบรมในห้องโดยการบรรยายการสัมมนาหรือการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
   (2.2.2) การดูแลโดยการจัดให้ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานได้ไปศึกษาดูงาน เยี่ยมชม
หน่วยงานและวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอ่ืนซึ่งอาจเป็นส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการเกิดความรู้ความเข้าใจใน
เทคนิคสภาพปัญหาและวิธีการท างานของหน่วยงานที่ตนไปเยี่ยมชมด้วยตนเองและยังไม่มีโอกาสสอบถามหรือ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และข้อคิดเห็นอันอาจน าไปปรับปรุงการท างานในหน่วยงานของตนได้รวมทั้ง
อาจก่อเกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานของตนและหน่วยงานที่ไปเยี่ยมชมต่อไปในอนาคตอีกด้วย 
   (2.2.3)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง     โดยวิธีต่างๆ 
ดังนี้ 
   - ศึกษาค้นคว้าความรู้จากหนังสือหรือเอกสารวิชาการต่างๆที่เก่ียวข้องเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของตน 
   - ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทิศทางแผนงานและโครงการของงานใน
หน่วยงานที่ต้องน ามาประกอบการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพ่ือให้การท างานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่าง
ถูกต้อง 
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   - ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นกับผู้บังคับบัญชาเพ่ือน
ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   - การสมัครเข้าศกึษาหรือรับการอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ของงานด้วยค่าใช่จ่าย
ของตนเองและโดยไม่เสียเวลาท างานประจ า 
  2.3 วิธีการประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา 
   - การทดสอบ 
   - การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   - การสังเกตการณ์ 
 วัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนา 
 ๑.  เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับเทศบาลต าบลควนศรี 
 ๒.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด   และการพัฒนา
ตนเอง ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรของเทศบาลต าบลควนศรี 
 ๓.  เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลควนศรีปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากสุด          
 ๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน 
 เปูาหมายของการพัฒนา 
 1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลควนศรี  ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ควนศรี   พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  
 ๒. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลควนศรี  ทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี 
 3. เปูาหมายหลักสูตรการพัฒนา 
    3.1.  การก าหนดหลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  ระยะเวลา  งบประมาณ  ในการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล  โดยให้สอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน  ตามกรอบอัตราก าลัง  
3  ปี  (รอบปีงบประมาณ  2561 -2563) 
    3.2.  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลควนศรี  ต้องได้รับการพัฒนา
ความรู้  ความสามารถ อย่างน้อยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ตามท่ีผู้บริหารเห็นสมควร    
ประกอบด้วย สายงานผู้บริหาร  สายงานผู้ปฏิบัติ (พนักงานเทศบาล ) และพนักงานจ้าง  จะต้องได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างน้อย 1  ครั้ง/คน/ปี 
    3.3  สมาชิกสภาเทศบาล  ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างน้อยคนละ  1  หลักสูตร  
หรือหลายหลักสูตร  ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 วิธีการพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนา  ประจ าปี  2561  -2563  
 1. เทศบาลต าบลควนศรีจะเป็นหน่วยงานด าเนินการเอง เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่การสอน
โดยผู้บังคับบัญชา การสับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การส่งเสริมการศึกษาต่อและ
การศึกษาดูงาน เป็นต้น  
 2. เทศบาลต าบลควนศรี จะด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นและด าเนินการร่วมกับเอกชน เช่น
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ หรือ
เทศบาลต าบลควนศรี เป็นผู้ด าเนินการและหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากร
กระบวนการ   
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 วิธีการด าเนินการ 
 1. การปฐมนิเทศ  จะด าเนินการก่อนที่มีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง        ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 
 2. การฝึกอบรมเทศบาลอาจด าเนินการเอง หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
 3. การศึกษาดูงาน  อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด        สุราษฎร์ธานี  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 5. การสอนงาน  การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน และให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี พ.ศ. 2561 – ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลควนศรี  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย
ในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
 ๒. ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานของอปท. 
 ๓.  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  
  1)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  2)  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
    4) หลักสูตรด้านการบริหารท้องถิ่น 
    5) หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 

  6)  การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
7) พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
8) เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
9) มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 
๑0) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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 เทศบาลต าบลควนศรี  ได้จัดท าประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด  ดังนี้    
 ข้าราชการ/พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลควนศรี  มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
 1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.  การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
 3.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ทั้งนี้  การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


