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การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบเทศบาลต าบลนาน้อย  จ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566   
ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้
มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง ใช้ประกอบการบริหารจัดการอัตราก าลังของบุคลากรในสังกัด โดยหลักการด าเนินการ
จัดท าแผนอัตราก าลังอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

    ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง  
ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและ
คุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลต าบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาลต าบล   
นาน้อย จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) ก าหนด 

      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ( ก.ท.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาล จัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาล เพ่ือเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้เทศบาลต าบลนาน้อย แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์
อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท า
กรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตราก าลัง 
3 ป ี

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

 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 
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 ๒.๑ วัตถุประสงค์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพ่ือให้เทศบาลต าบลนาน้อย มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
    ๒.1.๒ เพ่ือให้เทศบาลต าบลนาน้อย มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาน้อย ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง
และการใช้ต าแหน่งของเทศบาลต าบลนาน้อย ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลนาน้อย 
    ๒.1.๕ เพ่ือให้เทศบาลต าบลนาน้อย สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาล เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลนาน้อย เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
    ๒.1.๖ เพ่ือให้เทศบาลต าบลนาน้อย สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 เทศบาลต าบลนาน้อย มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร สร้างขวัญ

ก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ

เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนอัตราก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่
เป้าหมายในภาพรวมได้ 

 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค ์
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 3.1 กรอบแนวคิด ทฤษฏีเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมาย
ของการวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการก าหนด
กรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพ่ือให้สามารถท างานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมาย
ของการวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่าง
ของความต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังใน
อนาคตที่จะท าให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower 
planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการ
ในการก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร 
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะที่
เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทา ง
ส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ 

3. กรอบแนวคิด ทฤษฏี ขอบเขตความส าคัญและกระบวนการในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
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ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ             
เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออีกนัย
หนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่
กับองค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

   3.2.1 แนวคิดเรื่องการจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด  การวางกรอบอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่
ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากร
ภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจ
และลักษณะงานของ เทศบาลต าบลนาน้อย ดังนี้ 

1. พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ 
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่
มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ก าหนด
ต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานเทศบาลไว้  ดังนี้ 

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

2. พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ เทศบาลต าบลยอดเป็นเทศบาลประเภทสามัญ(ขนาดกลางเดิม) ด้วยบริบท ขนาด 
และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลนาน้อย 

 

 

จากแผนภูมิแสดงอัตราก าลังบุคลากรของเทศบาลต าบลนาน้อย จะเห็นว่าพนักงานเทศบาล           
23 อัตรา คิดเป็น 47% พนักงานครูเทศบาล 2 อัตรา คิดเป็น 4 % พนักงานจ้างตามภารกิจ 8 อัตรา คิดเป็น 
17 %  พนักงานจ้างทั่วไป 8 อัตรา คิดเป็น 16 %  และต าแหน่งว่าง 4 อัตรา คิดเป็น 8 %  จากจ านวนพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ทั้งหมด 49 อัตรา   

 

 

 

 

 

พนักงานเทศบาล 23 คน 
47% 

พนักงานครู 2 คน 
4% 

ลูกจ้างประจ า 4 คน 
8% 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 8 
คน 

17% 

พนักงานจ้างทั่วไป 8 คน 
16% 

ต าแหน่งว่าง 4 ต าแหน่ง 
8% 

พนักงานเทศบาล 23 คน พนักงานครู 2 คน ลูกจ้างประจ า 4 คน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 8 คน พนักงานจ้างทั่วไป 8 คน ต าแหน่งว่าง 4 ต าแหน่ง 
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3.2.2 แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงานในส่วนราชการ 

   การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนด
สายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจของเทศบาลต าบลยอดมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ 
ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล            
อันได้แก่  การโอน การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้เทศบาลต าบลนาน้อย  
ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถ
บริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ      
วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

 - ส านักปลัดเทศบาล  คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  
นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี   การพัสดุ            
การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
แต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี

 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  
การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ
และตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่
จะเน้นที่เรื่องงานส่งเสริมสุขภาพ งานสุขาภิบาล ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้ เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
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 - กองวิชาการและแผนงาน คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองวิชาการและแผนงาน ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่อง
สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน รวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผน
และประเมินผลตามแผนทุกระดับ งานนิติกร ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 - กองการศึกษา คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  
การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา           
ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลแต่
ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

  3.2.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 

  เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลาคือ             
มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตาราง (ตารางการวิเคราะห์น ามาจากเอกสาร
ประกอบการบรรยายเรื่องการบริหารก าลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบต าแหน่งและ
ค่าตอบแทนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ก.ถ.)) 

 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ
เทศบาลต าบลนาน้อย ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสาน
และความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American Academy 
of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัยและ
กระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

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

 

  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตราก าลัง ในเทศบาลต าบลนาน้อย ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลนาน้อย 
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยจะเป็นการ
พิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

 

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  
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การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ เทศบาลต าบลนาน้อย จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ 
และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการรักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิ
การศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร์  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง         
ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้
อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

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

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  เทศบาลต าบลนาน้อย ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่ละส่วน
ราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น หัวหน้าฝ่ายงาน และ ต าแหน่งแต่ละงาน        
ซึ่งก าหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกใน
การบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

เทศบาลต าบลนาน้อย น าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลัง มาค านวณภาระค่าใช่จ่าย        
ซึ่งประกอบด้วย  

1. เงินเดือน 
2. เงินประจ าต าแหน่ง 
3. เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
4. เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 
 - เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
 - เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.) 
 - เงินวิทยฐานะ 
 

โดยน าเงินเหล่านี้ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลนาน้อย มาค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่าย
ทั้งต าแหน่งที่มีคนครองและต าแหน่งว่าง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนอัตราก าลัง โดยใช้หลักวิธีการค านวณ ดังนี้ 

1. ต าแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งในระดับ
แรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนขั้นสูงเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน  ส่วนการประเมินการ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 
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รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
เงินต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
มีคน
ครอง 

1เดือน 30220 - - 1120 1110 1110 - - - 
12เดือน 362640 - - 13440 13320 13320 - - - 
รวมทั้งปี 362640 13440 13320 13320 376080 389400 402720 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
เงินต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

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

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
(ว่าง) 

ขั้นต่ าสุด 9740 
- - 

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

- - - 
ขั้นสูงสุด 49480 - - - 
ค่ากลาง 29610 - - - 
12เดือน 355320 - - 1000 x 12 = 12000 - - - 
รวมทั้งปี 355320 12000 12000 12000 367320 379320 391320 

 

2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการและบริหารท้องถิ่น มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้
ครองต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าและขั้นสูงของ
ระดับต าแหน่งนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส าหรับต าแหน่งอ านวยการและบริหารท้องถิ่นเป็นกลุ่มที่ได้รับ
เงินประจ าต าแหน่งและเงินอ่ืน จะค านวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย โดยน าเงินดังกล่าวคูณ 12 เดือน ส่วนการประเมิน
การค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
เงินต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัด
กลาง 
(มีเงิน

ต าแหน่ง) 

ต่อเดือน 43300 7000 7000 1630 1630 1640 - - - 
 12เดือน 519600 84000 84000 19560 19560 19680 - - - 

รวมทั้งปี 687600 19560 19560 19680 707160 726720 746400 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
เงินต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

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

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัด
กลาง 
(ว่าง) 

ขั้นต่ าสุด 22700 
7000 7000 

23830-22700=1130 
68640-66490=2150 

(1130+2150)/2 = 1640 

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

 12เดือน 548040 84000 84000 1640 x 12 = 19680 - - - 
รวมทั้งปี 716040 19680 19680 19680 735720 755400 775080 
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3. ต าแหน่งข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาค านวณเฉพาะกลุ่มที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของ คศ.1 และ 
ขั้นสูงของ คศ.2 รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน (ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ ขั้นต่ า คศ.2 และ ขั้นสูง คศ.3 รวมกัน
หารสองคูณ 12)  ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน ใช้อัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน 

4. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ใช้อัตราค่าจ้างในแต่ละกลุ่มในการค านวณ กลุ่ม 1 – 3 โดยใช้
หลักการเดียวกันกับสายวิชาการและสายทั่วไป 

5. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจใช้หลักการคิดจากวุฒิที่ใช้ในการแต่งตั้งเป็นหลัก 
ในการค านวณ ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนใช้อัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทน   

 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
เงินต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 

 
 
 
 
  

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

รวมทั้งปี 180000 7200 7560 7800 187200 197760 202560 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
เงินต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผช.... 
(ปวส.) 

  

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

รวมทั้งปี 138000 5520 5760 6000 143520 149280 155280 

 
กรณีพนักงานจ้างทั่วไป(ไม่มีรายการเงินเพ่ิมรายปี) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
เงินต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น  
 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

  

1เดือน 9000 - - - - - - - - 
 12เดือน 108000 - - - - - - - - 

รวมทั้งปี 108000 - - - 108000 108000 108000 
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กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับเงินจัดสรร และเทศบาลต าบลนาน้อย จ่ายส่วนที่เกินจาก
เงินจัดสรร เช่น พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จัดสรรค่าตอบแทนให้  9,400  ค่าครองชีพ  2,000 ซึ่งส่วนเกินจากกรมจัดสรรให้ เกิดจากการ
เลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี  เทศบาลต าบลนาน้อยจะค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายประจ าปี เช่น นาง ก ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ได้รับเงินค่าตอบแทน 14,850 บาท (กรมจ่ายให้ 9,400 ท้องถิ่นจ่าย 5,450 และส่วนที่
เพ่ิมข้ึนทุกปี) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
รัฐจัดสรร เทศบาลจ่าย 

เงินเพิ่มขึ้น  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
นาง ก 
ผู้ดูแล
เด็ก

(ทักษะ) 
  

1เดือน 14850 9400 5450 600 620 650 - - - 

 12เดือน - - 65400 7200 7440 7800 - - - 

รวมทั้งปี 65400 7200 7440 7800 72600 80040 87840 

 
6. กรณีบุคลากรถ่ายโอนได้รับเงินอุดหนุน และ พนักงานครู ได้รับการเงินจัดสรรไม่น ามา

ค านวนเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของเทศบาลต าบลนาน้อย แต่ระบุไว้ในแผนอัตราก าลัง เพ่ือให้ทราบจ านวน
และยอดคนปัจจุบัน 

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

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

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของเทศบาลต าบลนาน้อย 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

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

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

 

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

 ก ร ะ จ ก ด้ า น ที่  4  Driver:  เ ป็ น ก า ร น า ผ ล ลั พ ธ์ ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง เ ท ศ บ า ล 
ต าบลนาน้อย (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจของเทศบาลต าบลนาน้อย) มายึดโยงกับจ านวนกรอบ
ก าลังคนที่ต้องใช้  ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ให้ ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน  
ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร  ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ ต อ บ โ จ ท ย์ กั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง เ ท ศ บ า ล 
ต าบลนาน้อย  (การตรวจประเมิน LPA)    

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

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งเทศบาลต าบลนาน้อย พิจารณาทบทวนว่า
การก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 6 ส่วนราชการ 
ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองวิชาการและแผนงาน และ 
กองการศึกษา  

 เทศบาลต าบลนาน้อย ตระหนักเสมอว่าการบรรจุแต่งตั้งคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้าน เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในแต่ละส่วนราชการ ล้วนเป็นเครื่องจักร
ส าคัญ ที่สามารถผลักดันให้ การท างานส าเร็จในระดับตัวบุคคล เป็นตัวขับเคลื่อนให้ส่วนราชการ และหน่วยงาน
บรรลุเป้าหมาย ได ้
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 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากเทศบาลต าบลนาน้อย 

เป็นองค์กรที่มีพนักงานเทศบาลสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบ
อัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเทศบาล ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้การปรับ
ต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงาน
ต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

 

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรีต าบลนาน้อย  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาน้อย  ปลัดเทศบาลต าบลนาน้อย รองปลัดเทศบาลต าบลนาน้อย และหัวหน้าส่วน
ราชการ ทั้ง 6 ส่วนราชการ การสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบล    
นาน้อย  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทาง
ให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับเทศบาลขนาดเดียวกัน  
พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ เทศบาลต าบลเวียงสา และเทศบาลต าบลบ่อแก้ว ซึ่งเทศบาลทั้งสองแห่งเป็นหน่วยงาน 
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบล 

นาน้อย 

สว่น
ราชการ 

บคุลากร 
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 จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลนาน้อย เทศบาลต าบลเวียงสา และ 
เทศบาลต าบลบ่อแก้ว  ซึ่งเป็นเทศบาลที่มีประชากร ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน 
และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จะพบว่าการก าหนดอัตราก าลังของเทศบาลทั้งสองแห่งมีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก 
ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่ง เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสองหน่วยงานแล้ว การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ของเทศบาลต าบลนาน้อย จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมต าแหน่งแต่
อย่างใด และจ านวนปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบันสามารถท่ีจะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยัง
ว่างไม่มีคนครองในสายงานผู้บริหารเทศบาลต าบลนาน้อยได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และคาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงาน
เทศบาลจากการคัดเลือกและท าให้พนักงานเทศบาลเพ่ิมขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
และเพ่ือควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านงานบุคลากรที่มีแนวโน้มจะเกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณประจ าปี           
ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เทศบาลต าบลนาน้อยจะท าการขอ
ยุบเลิกต าแหน่งที่ว่างในสายงานประเภทวิชาการ 
 

ทต.นาน้อย ทต.เวียสา ทต.บอ่แก้ว 

พนกังานเทศบาล 26 22 18

พนกังานจ้าง 17 16 12

ลกูจ้างประจ า 4 5 0
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แผนภมูิเปรียบเทียบอตัราก าลงั 
กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียง 
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 3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
     การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

เทศบาลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของเทศบาล การก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องจะช่วยท าให้เทศบาลต าบลนาน้อย สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้เทศบาลต าบลนาน้อย สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้ เทศบาลต าบลนาน้อยสามารถวางแผน
ก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่เทศบาล
ต าบลนาน้อย จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต เทศบาลต าบลนาน้อยจึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลนาน้อย ให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการของ
เทศบาลต าบลนาน้อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหา
นั้นลงได้ 

3.3.5 ช่วยให้เทศบาลต าบลนาน้อย สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และระดับทักษะของ
ก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและเทศบาลต าบลนาน้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ
เทศบาลต าบลนาน้อยโดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ต าบลนาน้อย เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่ วยท า ให้ เ กิ ดการจ้ า ง งานที่ เ ท่ า เที ยมกันอย่ า งมีประสิ ทธิ ภ าพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา                
การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
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 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6  
  3.4.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนาน้อย  

   3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลนาน้อย เช่น กฎระเบียบ การแบ่งส่วน
ราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

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

ปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  
  3.4.๔ เทศบาลต าบลนาน้อย ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน  
  3.4.๕ เทศบาลต าบลนาน้อย ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ างบประมาณ        

พ.ศ. 2564 – 2566   
  3.4.๖ เทศบาลต าบลนาน้อย จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อ าเภอ และจังหวัด 

และส่วนราชการในสังกัด  
 

ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เทศบาลต าบลนาน้อย 
 

วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
กรกฎาคม 2563 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

อัตราก าลัง อปท. ข้างเคียง 
เทศบาลต าบลเวียงสา 
เทศบาลต าบลบ่อแก้ว 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
ประชุมคณะกรรมการ 

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

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

เสนอ ก.ท.จ.น่าน 

กันยายน 2563 ก.ท.จ. แจ้งมติให้ อปท.ทราบ ประกาศใช้แผนอัตราก าลังมีผล 1 ต.ค. 63 
1 ตุลาคม 2563 แผนอัตราก าลัง 3 ปี มีผลบังคับใช้ เทศบาลต าบลนาน้อย ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 -2566  
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 จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาน้อย พบปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจ าปี พ.ศ. 2564–2566 แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ            
เพ่ือสะดวกในการด าเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง ได้ดังนี ้  
  4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้วยสภาพพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลนาน้อย กว่า 80 เปอร์เซ็นต์         
เป็นพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการตามล าดับ  จึงท าให้เกิดความเจริญและประชากรมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นการขยายตัวของธุรกิจเพ่ิมมากขึ้นปรับตัวเข้าสู่ชุมชนเมือง  และอีก 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นพ้ืนที่เพาะปลูก 
ดังนั้นโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่ได้ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ ในช่วงที่ผ่านมา หลายพ้ืนที่จึงไม่สามารถที่จะ
ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 100 เปอร์เซ็นต์ได้ทั้งหมด เพราะหลายพ้ืนที่ติดขัดในข้อกฎหมายของ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล การก่อสร้างบางส่วนต้องด าเนินการแบบชั่วคราว และด้วยสภาพพ้ืนที่ ท าให้เกิดความ
เสียหายได้ง่ายในช่วงฤดูกาลต่างๆ เช่น ฤดูฝน การก่อสร้าง และการซ่อมแซมต้องใช้งบประมาณที่สูง แต่ด้วยสภาพ
เศรษฐกิจของราษฎรในพ้ืนที่ ที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายเล็ก ท าให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลนาน้อย 
เมื่อเทียบกับภารกิจที่ต้องด าเนินการต่างกันมาก แต่ประชาชนในพ้ืนที่ก็มีความต้องการที่จะให้ส่วนร าชการ
โดยเฉพาะจากเทศบาลต าบลนาน้อย ด าเนินการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา โดยมุ่งหวังว่าจะท าให้สภาพความเป็นอยู่ 
และคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งปัญหาและความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลนาน้อย มีดังนี้ 
 1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ 
  -  ถนนบางสายช ารุด  และเป็นถนนลูกรัง 
  -  ไฟฟ้าสาธารณะในเขตชุมชนรวมถึงถนนสายต่าง ๆ ไม่เพียงพอ 
  -  น้ าท่วมขังในเขตเทศบาลในช่วงฤดูฝน 
 2. ความต้องการด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ 

- ให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
- ให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 4.2 ด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากสภาพพ้ืนฐานอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาน้อย             
ส่วนใหญ่ท าอาชีพการเกษตรและมีพ้ืนที่ไม่มากนัก ด้วยข้อจ ากัดของสภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่หน้าด่านในการต้องรับ
นักท่องเที่ยว เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลนาน้อย นอกจากภาคการเกษตรแล้วก็จะมีธุ รกิจด้านการ         
การบริการ และสถานประกอบการ ในส่วนของการท่องเที่ยว การให้บริการที่พัก และการน าเที่ยว ซึ่งยังต้องพ่ึงพา
จากปริมาณนักท่องเที่ยวจากภายนอกจังหวัดเป็นหลัก การขับเคลื่อนส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของเทศบาลต าบล             
นาน้อย คือการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบผสมผสาน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ นักท่องเที่ยวที่เข้ามามี
จุดมุ่งหมายเรื่องของศิลปวัฒนธรรม และการชมธรรมชาติ ดังนั้นแนวทางการส่งเสริมของเทศบาลต าบลนาน้อยจึง
เป็นเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอนาน้อย  ซึ่งปัญหาและ
ความต้องการด้านเศรษฐกิจของเทศบาลต าบลนาน้อย  มีดังนี ้

4. สภาพปัญหา ความตอ้งการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลนาน้อย 
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 1.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่ 
  -  ประชาชนมีรายได้ต่ า 
  -  การว่างงาน 
  -  การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
  -  ปัญหาจากการไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
 2.  ความต้องการด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 

- ให้มีแหล่งจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง 
- จัดฝึกอบรมวิชาชีพ 
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 

 4.3 ด้านสังคม  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลนาน้อย ยังคงเป็นสังคมชนบทความเป็นอยู่
ของประชาชนมักปลูกสร้างบ้านเรือนอาศัยกันเป็นกลุ่มบ้านใกล้กัน ท าให้วิถีชีวิตมีความผูกพันแบบเอ้ืออาทรต่อกัน 
และมีความเป็นเครือญาติ แต่เมื่อความเจริญได้แผ่ขยายมากขึ้นอันเนื่องเป็นมาจากการพัฒนา การคมนาคม          
การสื่อสาร มีความเจริญเข้าไปในเกือบทุกพ้ืนที่ และผลของการที่พ้ืนที่ได้รับการพัฒนา ความเจริญจากภายนอก
สังคมและทั้งสังคมภายในประเทศ และจากต่างประเทศ เริ่มแผ่ขยายเข้าไปสู่สังคมชนบทของอ าเภอนาน้อย 
ประชาชนเริ่มแสวงหาสิ่งใหม่ๆ โดยบางครั้งปราศจากการกลั่นกรองของระบบสังคมที่ดีพอ ท าให้สังคมภายนอก
ส่วนหนึ่งเข้าไปท าลายระบบสังคมที่ดีของชุมชนชนบทในเขตเทศบาลต าบลนาน้อย เช่น การเลียนแบบวัฒนธรรมที่
จะน าพาวิถีชีวิตไปในทางที่ไม่ดี การแสวงหาทรัพย์สินเงินทองโดยปราศจากการยับยั้งชั่งใจ เพียงเพ่ือให้ได้มาและ
น าไปแลกกับวัตถุนิยมที่มีให้เห็นเพ่ือให้ได้ทัดเทียมกับคนอ่ืน จึงน ามาซึ่งคดีอาชญากรรมในรูปแบบต่างทั้งจากคน
ภายในจังหวัด และคนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากภายนอกจังหวัด โครงสร้างสังคมเปลี่ยนแปลงไป คนวัย
ท างานออกไปแสวงหาท างานนอกพ้ืนที่ เหลือคนในสังคมที่อยู่ในช่วงวัยชรา และเด็ก ความผูกพันในสังคมเริ่มห่าง
ขึ้นเหมือนสังคมที่เจริญ ความเอ้ืออาทร ความเสียสละเพ่ือส่วนรวมลดน้อยลงเป็นการอยู่แบบ “ตัวใครตัวมัน” และ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนด้านสังคมของเทศบาลต าบลนาน้อย  มีดังนี้ 
 1. ปัญหาด้านสังคม ได้แก่ 
  -  การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
  -  คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
  -  การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 2. ความต้องการด้านสังคม ได้แก่ 

- ให้มีสถานที่ออกก าลังกายหรือสวนสาธารณะ 
- จัดงานประเพณีของท้องถิ่น 
- จัดการแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้าน 
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ 
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 4.4 ด้านการเมือง การบริหาร  การบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่นของหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลนาน้อย ยังขาดประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับความต้องการของประชาชนที่มีความต้องการการพัฒนา
เหมือนกับอ าเภออ่ืนๆ ในจังหวัดน่าน ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ความแตกต่างของงบประมาณเมื่อเทียบกับ
สภาพพ้ืนที่และความต้องการ เทศบาลต าบลนาน้อยมีรายได้จากการจัดเก็บเองของงานจัดเก็บรายได้ การได้รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลมีจ านวนไม่มาก แต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาโครงการที่เป็นระบบใหญ่ๆ ต้องการงบประมาณ
จ านวนมาก จึงท าให้การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีเพียงเล็กน้อยในแต่ละปี คุณภาพของผู้บริหารหลาย
พ้ืนที่ยังอยู่ในสภาวะจ ากัดในเรื่ององค์ความรู้ และการพัฒนา บางครั้งมีการลอกเลียนแบบเรื่องการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนยังไม่กว้างขวางพอ จิตส านึกการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนต่อส่วนรวมมีน้อยแต่จะเข้ามามีส่วนร่วมต่อเมื่อการด าเนินการมีผลกระทบต่อตนเอง ความมีอิสระด้าน
การบริหารพัฒนา ต่อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ยังมีหลายประกาศที่สวนทางกัน ความพร้อมของตัวแทนภาค
ประชาชนที่อาสาเข้ามาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นบางส่วนยังขาดความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนา ขาดความเข้าใจในตัวของ
กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ซึ่งปัญหาและความต้องการด้านการเมืองการบริหารของเทศบาลต าบลนาน้อย  มีดังนี้ 
 1. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร ได้แก่ 
  -  ปัญหาการขาดความมีส่วนร่วมของประชาชน 
  -  ปัญหาการขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญหรือเฉพาะ 
  -  ปัญหาด้านงบประมาณที่มีจ ากัด 
   -  ขาดเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ 
 2. ความต้องการด้านการเมืองการบริหาร ได้แก่ 

- ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนกับหน่วยงานเทศบาลในด้านการบริหารงาน 
- จัดสถานที่ท างานให้เหมาะสม เป็นสัดเป็นส่วน 
- รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการ 
- จัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 

 4.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม้ว่าเทศบาลต าบลนาน้อยส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับ
เพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ ความเจริญและประชากรมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นการขยายตัวของธุรกิจเพ่ิมมากขึ้นปรับตัวเข้าสู่ชุมชนเมือง พ้ืนที่โดยรอบท านา น้ าในการท านาก็
ต้องรอฤดูฝนหรือไม่ก็น้ าจากคลองชลประทาน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหา
แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชน
แออัดขยะก็มากข้ึน  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวัน
ส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงามให้เป็นเมือง
น่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ซึ่งปัญหาและความต้องการของประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลนาน้อย มีดังนี้ 
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 1. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลนาน้อย ได้แก่ 
  -  ปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  -  ปัญหาน้ าเสียของชุมชน 
  -  ปัญหามลพิษต่าง ๆ  
 2. ความต้องการของประชาชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลนาน้อย 
ได้แก่ 
  -  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 

- การจัดการด้านน้ าเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
- ปลูกจิตส านึกของประชาชนในการรักษาความสะอาด 
- ฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  จากการวิเคราะห์ภารกิจของเทศบาลต าบลนาน้อย โดยพิจารณาจากสภาพพ้ืนที่ พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้วมีดังนี้ 

 5.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1.1 มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
1.2 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
1.4 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า   
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  
1.6 การสาธารณูปการ  

  5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
2.3 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

  2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  
ดังนี้ 

3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
3.3 การผังเมือง  
3.4 จัดให้มีที่จอดรถ  
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
3.6 การควบคุมอาคาร  

5.4  ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์  
4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาน้อย 
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4.4 ให้มีตลาด  
4.5 การท่องเที่ยว  
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ  
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน 

 5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่           
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

 5.6  ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่    
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
6.3 การจัดการศึกษา 

  6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

 5.7  ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
7.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความจ าเป็นและสมควร  
7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน  
7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 7.5การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน  
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  การวิเคราะห์อัตราก าลังคนของเทศบาลต าบลนาน้อย   
 เทศบาลต าบลนาน้อยยึดหลักวิธีวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังคน จากคู่มือวิเคราะห์อัตราก าลัง
ของส่วนราชการ ของส านักงานพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ. น ามาประยุกต์ใช้กับการ
วิเคราะห์ต าแหน่งของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลนาน้อย ใช้หลักบันได 8  ขั้น 

 

การวิเคราะห์อัตราก าลังคนในเทศบาลต าบลนาน้อย  
แบบบันได 8 ขั้น 

 
 
  
 
 
 
 
 

ขัน้ที่ 1 

วางแผน 

ขัน้ที่ 2 

พิจารณานโยบายการ
บริหารก าลงัคนภาครัฐ 

ขัน้ที่ 3 

เก็บข้อมลู ยทุธศาสตร์ 
ภารกิจสว่นราชการ 

ขัน้ที่ 4 

เก็บข้อมลูกระบวนการ
ท างานจริง 

ขัน้ที่ 5 

พิจารณาอปุสงค์
ก าลงัคน 

ชัน้ที่ 6 

พิจารณาอปุทาน
ก าลงัคน 

ชัน้ที่ 7 

ก าหนดจ านวน สายงาน 
ประเภท   

ขัน้ที่ 8 

การจดัท ากรอบ
อตัราก าลงัของสว่น
ราชการ 
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 บันไดขั้นที่ 1 การวางแผนงาน 
 เทศบาลต าบลนาน้อยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อพิจารณากรอบ
อัตราก าลัง ของบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย   

  เทศบาลต าบลนาน้อย  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซึ่งประกอบด้วย 

      1.  นายกเทศมนตรี          ประธานคณะกรรมการ 
   2.  ปลัดเทศบาล     คณะกรรมการ  
   3.  รองปลัดเทศบาล     คณะกรรมการ 
 4.  ผู้อ านวยการกองคลัง              คณะกรรมการ 
 5.  ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะกรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการ 
 7.  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน   คณะกรรมการ 
 8.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา    คณะกรรมการ 
 9.  หัวหน้าส านักปลัด     คณะกรรมการ 
 10. นักทรัพยากรบุคคล     เลขานุการคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนาน้อย ตามกฎหมาย

จัดตั้งองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย อ านาจให้แก่องคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู้บริหารและ สภาพปัญหาของเทศบาลต าบล         
นาน้อย 

 2. ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ         
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาล ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง ความ
ต้องการของประชาชน 

 3. ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน ง และระดับต าแหนง ให เหมาะสม         
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ 

 ๔. ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในเทศบาลต าบลนาน้อย โดยให้หัวหน้าส่วน ราชการเข้า
มามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ อ านาจหน้าที่  
ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ลูกจางประจ าในเทศบาล 
ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง 

 ๕. ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง จ านวนต าแหนงให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลนาน้อย 
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 ๖. จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินร้อย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 

 ๗. ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู้ความ 
สามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 บันไดขั้นที่ 2 การพิจารณานโยบายการบริหารก าลังคนภาครัฐ 
 ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลนาน้อย จัดท าตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ เทศบาล ลงวันที่                  
19  พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
2564 – 2566 ใช้หลักการด าเนินการควบคู่กับหนังสือส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564–2566 เพ่ือให้
เทศบาลต าบลนาน้อย มีหลักในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบนโยบาย
การพัฒนาของผู้บริหารมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร
และน้ า ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อ ย่างจ ากัด                
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ และต้องสอดคล้องกับ 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลต าบลนาน้อย ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตร์       
       1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวใน           

ท้องถิ่น 
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชน 
       4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและงานบริการ 

2. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์      
    1. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการทั่วถึง 

      2. ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวก 
      3. เด็ก เยาวชน มีคุณภาพ  
      4. ประชาชนได้สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
      5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน 

       6. พนักงานเทศบาลมีประสิทธิภาพสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว 
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3. ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์        
1. จ านวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีเพ่ิมขึ้น 
2. จ านวนการก่อสร้างด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีเพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละของเด็กเยาวชนมีการพัฒนาการที่มีคุณภาพ 
4. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
5. ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
6. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านประสิทธิภาพ 

4.  ค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์       
 1. ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  - ค่าเป้าหมาย จ านวนปีละ 10 โครงการ 
 2. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

- ค่าเป้าหมาย จ านวนปีละ 10 โครงการ 
 3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

- ค่าเป้าหมาย จ านวนปีละ 20 โครงการ 
 4. ด้านการบริหารจัดการและงานบริการ 

- ค่าเป้าหมาย จ านวนปีละ 5 โครงการ 

5. กลยุทธ์ 
     กลยุทธ์ในการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาน้อย มีทั้งหมด 9 กลยุทธ์ แยกกลยุทธ์ตาม 
รายยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย            
2 กลยุทธ์ 

   1.1 กลยุทธ์การพัฒนางานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อาคารต่างๆ 
   1.2 กลยุทธ์การพัฒนางานก่อสร้างถนน สะพาน ขยายไหลทาง พนังกันดิน 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 

   2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   2.2 กลยุทธ์การสนับสนุนงานศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี งานกีฬาและนันทนาการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 
   3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมงานโรงพยาบาลและงานบริการสาธารณสุขอ่ืน 
   3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมทางเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชน 
   3.3 กลยุทธ์การส่งเสริมงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
   3.4 กลยุทธ์การช่วยเหลือส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและงานบริการ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 
   4.1 กลยุทธ์การพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพในการท างานและการบริการ 
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6. จุดยืนทางยุทธศาสตร์   
1. เทศบาลน่าอยู่   

    หมายถึง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นการ
ปรับปรุงพัฒนาเมืองด้านกายภาพให้น่าอยู่ สวยงาม  มีระเบียบ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบ
สาธารณูปโภคที่ดี มีการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามผังเมืองรวม มีการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประชาชนมีจิตส านึกที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลภาวะเข้าใจตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อพ้ืนที่สาธารณะจัดให้มีระบบการจัดการและระบบการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานต่อเนื่องส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

2. เศรษฐกิจมั่นคง 
หมายถึง การพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและมี

ระบบภูมิคุ้มกันในทุกด้านพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นนาน้อย สนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างรายได้ของคนในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
อยู่บนฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ชุมชนเข้มแข็ง 
       หมายถึง การพัฒนาอย่างองค์รวมเป็นการให้บริการด้านสาธารณสุข ด้านสุขภาพ          

ด้านการศึกษา การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับเยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้ความส าคัญต่อการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม  สร้างสังคมให้มีความสุข 
ก่อให้เกิดพลังความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ร่วมกัน การพบปะสังสรรค์ในด้านบวกจะส่งผลดีต่อการพัฒนาสังคม
และความเป็นอยู่ของเมือง 

 4. องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี 
หมายถึง  การเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดีเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่าง

ยิ่งของเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการด าเนินงานพัฒนาทุกๆ ด้าน ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการ
พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการด าเนินงาน ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์พร้อมแปลงไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ           
การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานที่
เอ้ือต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน การส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีกระบวนการตอบสนองต่อการให้บริการ ขอรับบริการและจัดการข้อร้องเรียนของประชาชนอย่าง
ครบถ้วนและเป็นระบบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของเทศบาล มีความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่น การจัดเก็บรายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย การลดรายจ่าย หรือความพยายามในการหารายได้อ่ืน พยายาม
ใช้งบประมาณให้เป็นไปตามท่ีคาดการณ์และมีเหตุผลอันควร นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการที่ดี
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส เกิดความคุ้มค่า น าไปสูการด าเนินงานอย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล 
รวมถึงการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนา 
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 บันไดขั้นที่ 3 การเก็บข้อมูลยุทธศาตร์และภารกิจของหน่วยงาน 
 เมื่อเทศบาลต าบลนาน้อย มียุทธศาสตร์ในการก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการในองค์กรแล้ว  
จึงด าเนินการก าหนดเป้าประสงค์และภารกิจของหน่วยงานเพ่ือที่จะให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาว่า                
ในยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ มีเป้าประสงค์อย่างไร และเทศบาลต าบลนาน้อยจะก าหนดต าแหน่งใด เพ่ือปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าประสงค์นั้น และปัจจุบันเทศบาลต าบลนาน้อยมีอัตราก าลังในการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์นั้น
เพียงพอหรือไม่ และยุทธศาสตร์ใดที่มีคนเกินความจ าเป็นเพ่ือที่คณะกรรมการจะได้ปรับเกลี่ยต าแหน่งในกรณีต าแหน่ง
ว่างนั้น เพ่ือรองรับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
ภายใตภ้ารกิจของแต่ละส่วนราชการ  6  ส่วนราชการ 

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

1. ส านักงานปลัด รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้ก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบ
ก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ  งานการเจ้าหน้าที่  งานทะเบียนราษฏรและบัตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย งานรักษาความสะอาดเรียบร้อย และงานธุรการ โดยแบ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑.1  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก                  
งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง               
งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ งานปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานบุคคล งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง การให้บ าเหน็จความชอบเป็น
กรณีพิเศษ  งานสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอ่ืนๆ งานแจ้งมติ ก.ท. ก.ท.จ  
ให้กองอ่ืนหรือฝ่ายต่างๆ ทราบ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับ 

1.2 งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรและ   
บัตรประจ าตัวประชาชน งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
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1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ  งานป้องกันและระงับอัคคีภัยและอ านวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ระงับสาธารณภัยต่าง ๆ และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

1.4 งานรักษาความสะอาดเรียบร้อย มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดผังบริเวณที่จอดรถ            
จัดระเบียบการจราจรในตลาดสดเทศบาล ตลาดนัดเอกชนทุกแห่งในเทศบาล การดูแลหาบเร่แผงลอย ตรวจสอบ
รถบรรทุกต่างๆ เช่น รถบรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน ทราย ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองและงานอืน่ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

1.5 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียม
และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขานุการและงาน
ประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอ
ความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน และงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 

 - ส านักปลัดเทศบาล คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักปลัดเทศบาล ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
บริหารงานบุคคล อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 2. กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน ทุกประเภท 
เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การน าส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินของเทศบาล รวบรวมสถิติ
เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การหักภาษีและน าส่งรายงานเ งิน
คงเหลือประจ าวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล  การยืมเงินทดรองราชการ การจัดสรรผลประโยชน์
จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การพัฒนารายได้                 
การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง ดังนี้ 

 2.1 งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท   
งานจัดท าเช็ค จัดเก็บเอกสาร การจ่ายเงิน งานจัดท าบัญชี งานทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภทและงานอ่ืนๆ                
ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อ–จัดจ้าง การรับจ่ายพัสดุการ
จ าหน่ายพัสดุตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุและงานอ่ืนๆ 
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 2.3 งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีใน
ปีงบประมาณ งานการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและรับช าระเงินรายได้จากภาษีอากรและรายได้อ่ืน  และ            
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี          
งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน งานจัดท ารายงาน เสนองานทะเบียนทรัพย์สิน  
และงานบริการข้อมูลงานจัดเก็บและบ ารุงรักษาแผนที่ภาษี งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารและ
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 2.4 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับ – ส่ง หนังสือ เก็บและค้นหนังสือรวบรวมข้อมูล 
ร่างโต้ตอบหนังสือ บันทึก ย่อเรื่อง คัดส าเนา พิมพ์ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษา เบิกจ่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์ เก็บรักษา
เอกสาร และระเบียบต่างๆ ของกองคลัง และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  
การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
แต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี

3. กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง  งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้าง  และซ่อมบ ารุงงานแผนงานด้านวิศวกรรม 
เครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษา  
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามัน 
เชื้อเพลิง งานการประปา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีโครงสร้างงานในกองช่าง ดังนี้ 

  3.1 งานสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน 
สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร 
ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานไฟฟ้าถนน งานปรับปรุงแก้ไข งานควบคุมพัสดุ  
งานด้านโยธา  งานประมาณราคา งานซ่อมบ ารุงรักษาและงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

3.2 งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม  งานวางโครงการ
และการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานให้ค าปรึกษาแนะน า และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม                 
งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม  งานออกแบบรายงานรายละเอียด
ทางด้านวิศวกรรม  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมและ
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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3.3 งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานควบคุมดูแล 
บ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานจัดท าดูแลรักษาเรือนเพาะช าและ
ขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ งานประดับตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ  และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 

3.4 งานธุรการ มีหน้าที่เก่ียวกับการรับ – ส่ง หนังสือ เก็บและค้นหนังสือรวบรวมข้อมูลร่าง 
โต้ตอบหนังสือบันทึก  ย่อเรื่อง  คัดส าเนา  พิมพ์ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษา เบิกจ่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์ เก็บรักษา
เอกสาร และระเบียบต่าง ๆ ของกองช่าง  และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  ให้อยู่ในความรับผิดชอบ 

- กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง               
การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินงานให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของ
กฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงงานด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัยการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  
การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค จัดบริการ รักษาความสะอาด             
การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี โครงสร้างงานในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

4.1 งานสุขาภิบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม                    
งานสุขาภิบาลาหารและโภชนาการ งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
งานรักษาความสะอาด  งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน   งานชีวอนามัย  
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งานตลาดสด  งานฌาปนกิจ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4.2 งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับงาน           
ด้านส่งเสริมสุขภาพ  งานสาธารณสุขมูลฐาน  งานควบคุมแมลงและพาหะน าโรค  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  
งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4.3 งานสัตวแพทย์   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ งานควบคุมการ
ฆ่าสัตว์  งานควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุร าคาญจากสัตว์   งานรายงานข้อมูลสถิติและการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4.4 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ การด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
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4.5 งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือ เก็บและค้นหนังสือรวบรวมข้อมูล  
ร่างโต้ตอบหนังสือ บันทึก ย่อเรื่อง คัดส าเนา พิมพ์ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษา เบิกจ่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์  เก็บรักษา
เอกสาร และระเบียบต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนรักษาพยาบาล  ให้การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม         
การบริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี

 5. กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ การวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ซึ่งมีลักษณะเพ่ือประกอบการก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการเศรษฐกิจและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง  
ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานจัดท างบประมาณ  งานนิติการ งานธุรการ โดยแบ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 

  5.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการ
ข้อมูลสถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้
ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การ
เจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลักงานวิเคราะห์และคาดคะเน
รายได ้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต งานจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา การก าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนา
ระยะปานกลางและแผนประจ าปี  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่
เกีย่วข้อง   งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอ่ืนที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาล
และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนการประเมินผลงานตามแผน  งานจัดเตรียม
เอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีให้หน่วยงานต่าง  ๆ ทราบและด าเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติและ
วิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ งานจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งานโอนลด-เพ่ิมงบประมาณ งานศึกษาหาหลักฐาน
รายได้ใหม ่ๆ ของเทศบาล  และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

  5.2 งานนิติการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมายร่างและพิจารณา
ตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจัดท านิติกรรมรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
เพ่ือด าเนินการทางคดีการสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรือ
อุทธรณ ์และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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  5.3 งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับ – ส่ง หนังสือ เก็บและค้นหนังสือรวบรวมข้อมูล 
ร่าง โต้ตอบหนังสือ บันทึก ย่อเรื่อง คัดส าเนา พิมพ์ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษา เบิกจ่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์ เก็บรักษา
เอกสาร และระเบียบต่าง ๆ ของกองวิชาการและแผนงานและ งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ซึ่งมี
ลักษณะเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่ สนับสนุนผลงานและนโยบายของเทศบาลและ
ของรัฐ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น เป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างเทศบาลกับประชาชน และ          
งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 - กองวิชาการและแผนงาน คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองวิชาการและแผนงาน  ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง
การวางแผน การรวบรวมวิเคราะห์งบประมาณ การจัดท างบประมาณ การบริการสาธารณะ งานกฏหมาย ฯลฯ  
ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้
พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

6. กองการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแล ก ากับ ตรวจสอบการบริหารการศึกษา งานการศึกษา
ปฐมวัย งานสวัสดิการสังคม งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม           
งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชน  และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
โครงสร้างงานในกองการศึกษา ดังนี้ 

 6.1 งานการศึกษา ได้แก่ 
            - งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยและ        

งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
       - งานพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อ – จัดจ้าง การรับจ่ายพัสดุ               

การจ าหน่ายพัสดุตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของกองการศึกษา 
       - งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินของกองการศึกษา 

6.2 งานสวัสดิการสังคม ได้แก่งาน 
- งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีลักษณะงานที่

ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  ผู้มีปัญหาทางสังคม เช่น เด็ก และบุคคลวัยรุ่น คนชรา คนขอทาน โสเภณี 
ผู้ต้องขัง ผู้ป่วย คนพิการ และทุพพลภาพ และประชาชนที่ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาของตนเองและครอบครัวหรือ
ผู้ตกทุกข์  ได้ยากในกรณีต่างๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยส่วนรวม พิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับ  

- งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เก่ียวกับงานแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน งานฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพ  งานส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานของชุมชน และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

- งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการและงานอ่ืนๆ            
ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและ          
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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  - งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมประเพณี   
ศิลปวัฒนธรรมและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

6.3 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับ – ส่ง หนังสือ  เก็บและค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล
ร่าง โต้ตอบหนังสือ บันทึก ย่อเรื่อง คัดส าเนา พิมพ์ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาเบิกจ่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์  เก็บรักษา
เอกสาร และระเบียบต่าง ๆ ของกองการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 - กองการศึกษา คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา          
การบริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี

 
 

 การจัดอัตราก าลังเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
เทศบาลต าบลนาน้อย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ต าแหน่งที่ก าหนดรองรับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้ านสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  
บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และ
จัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย  เช่น  ป้าย
บอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ
และย่านชุมชน 

- ปลัดเทศบาล 
- รองปลัดเทศบาล 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 

- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า เ พ่ืออุปโภค -บริ โภค 
การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ  สถานที่ท่องเที่ยว  
อาคาร  บ้านเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  และมีการบริการพ้ืนฐานที่สะดวก
และเพียงพอ 
 

- ปลัดเทศบาล 
- รองปลัดเทศบาล 
- ผอ.กองช่าง  
- วิศกรโยธา 
- นายช่างโยธา 
- จพง.สวนสาธารณะ 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 
- จพง.ป้องกันฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น 
 

- ให้การศึกษากับเด็กก่อนวัยเรียน บริหารจัดการกับเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนที่  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมศาสนา  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ และสิ่งเสริมการศึกษา นอก
สถานศึกษา ให้กับเด็กและเยาชนนอกสถานศึกษา 

- ปลัดเทศบาล 
- รองปลัดเทศบาล 
- ผอ.กองการศึกษา 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
กองการศึกษา 
- ครู / ผดด 

- การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริม
การประกอบ อาชีพที่ยั่งยืน และมีรายได้ที่มั่นคง พัฒนา
และสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก เยาวชน สตรี  คนชรา
ผู้ด้อยโอกาส 

- ปลัดเทศบาล 
- รองปลัดเทศบาล 
- ผอ.กองการศึกษา 
- นักพัฒนาชุมชน 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
กองการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมของ
ประชาชน 
 

- ให้บริการด้านสาธารณสุข  ดูแลควบคุม บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย ป้องกัน โรคติดต่อ การจัดให้มี
ความมั่นคงปลอดภัยปลอดจากยาเสพติด ทั้ งชุมชน  
โรงเรียน และหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่  
 

- ผอ.กองสาธารณสุข 
- หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- คนงานประจ ารถขยะ  
 

- ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน  การพัฒนาบุคลากรทาง
การเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มี
ตลาดเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสิ้นค้าการเกษตร
การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร    

- ปลัดเทศบาล 
- รองปลัดเทศบาล 
- ผอ.กองการศึกษา 
- ผอ.กองสาธารณสุข 
- หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
- นักพัฒนาชุมชน 
- เจ้าพนักงานธุรการ   
กองการศึกษา 
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- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ  คู  คลอง  
หนอง  บึง แหล่งน้ าชลประทาน  ให้สามารถเก็บกักน้ าได้
ตลอดปี  ฟ้ืนฟูและอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เช่น ป่าไม้  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ฯลฯ 
 

- ปลัดเทศบาล 
- รองปลัดเทศบาล 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา 
- จพง.สวนสาธารณะ 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
และงานบริการ 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ให้เงินเดือนค่าจ้าง  ค่าตอบแทน 
บรรจุแต่งตั้ง สรรหา พัฒนาบุคลากร ในสังกัด   
 

- ปลัดเทศบาล 
- รองปลัดเทศบาล 
- หัวหน้าส านักปลัด  
- นักทรัพยากรบุคคล 
- นิติกร 

- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้ และ
สถานที่ปฏิบัติราชการ ควบคุมด้านงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้  
 

- ปลัดเทศบาล 
- รองปลัดเทศบาล 
- ผอ.กองคลัง 
- หน.ฝ่ายงานการเงิน 
- นักวิชาการเงินฯ 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
- จพง.พัสดุ 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ ความต้องการการแก้ปัญหา ประเมินผลและ
ตรวจสอบได้ และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- พนักงานเทศบาลทุกระดับ 

 
 บันไดขั้นที่ 4 การเก็บข้อมูลกระบวนการท างานจริง 
 เทศบาลต าบลนาน้อย ได้พิจารณาภาระค่างานที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้เก็บรวบรวมข้อมูล 
พิจารณาประกอบกับใบก าหนดหน้าที่งาน (JOB DESCRIPTION) และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง 

เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งที่ควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตราก าลังของบุคลากรในอนาคตตลอด
ระยะเวลา 3 ปี   
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 บันไดขั้นที่ 5 การพิจารณาอุปสงค์ก าลังคน  
 หลั งรวบรวมข้อมูลดั งกล่ าวแล้ว  ตลอดระยะเวลาที่ แล้ วมาแผนอัตราก าลั งที่ ใช้  คือ              
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2563 พบว่า เทศบาลต าบลนาน้อย มีภารกิจ                 
ด้านการศึกษา  ด้านการจัดท าแผนที่ภาษี และด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่เพ่ิมขึ้น  และมีภาระค่าใช้จ่าย
ทางด้านงานบุคคลากรที่มีสูงขึ้น มีแนวโน้มจะเกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณประจ าปี ตามมาตรา 35              
แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เบื้องต้นคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณายุบเลิก
ต าแหน่งที่ว่าง เพ่ือเป็นการควบคุมภาระค่าใช้จ่าย จึงยังไม่สามารถเพ่ิมอัตราก าลังตามภารกิจของงานที่เพ่ิมขึ้นของ
ในแต่ละด้านได ้ 

อัตราก าลังที่ว่าง ของเทศบาลต าบลนาน้อย 
ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน วิธีด าเนินการในต าแหน่งว่าง 

1 กองการศึกษา ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 

1 คงต าแหน่งไว้คงเดิมเนื่องจากเป็นต าแหน่งสายงาน
บริหารตามโครงสร้างส่วนราชการ  

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 คงต าแหน่งไว้คงเดิม เป็นต าแหน่งที่กรมจัดสรรให้ 
2 กองช่าง หัวหน้าฝ่ายโยธา 1 คงต าแหน่งไว้คงเดิมเนื่องจากเป็นต าแหน่งสายงาน

บริหารตามโครงสร้างส่วนราชการ 
3 กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ขออนุมัติยุบเลิก เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายสูง 

 บันไดขั้นที่ 6 การพิจารณาอุปทานก าลังคน 
 เทศบาลต าบลนาน้อย มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 จ านวน             
1 คน และจะเกษียณอายุราชการตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ดังนี้ 
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จากแผนภูมิ พบว่าการเกษียณอายุราชการของบุคลากรในแผนอัตราก าลัง  3 ปี พ.ศ. 2564 – 

2566 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13 คนที่เกษียณอายุราชการ เป็นประเภทอ านวยการท้องถิ่น 2 คน คือ            
1. หัวหน้าส านักปลัด 2. ผู้อ านวยการกองช่าง และเป็นต าแหน่งประเภททั่วไป 1 คน คือ เจ้าพนักงาน
สวนสาธารณะ และจะมีบุคลากร ประเภทบริหารท้องถิ่น ต าแหน่งปลัดเทศบาล ที่จะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ จ านวน 1 คน ซึ่งแต่ละต าแหน่งถือว่าเป็นต าแหน่งที่เป็นเครื่องจักรส าคัญในการ
บริหารจัดการและขับเคลื่อนเทศบาล ดังนั้นเทศบาลต าบลนาน้อย มีแนวทางในการรองรับกรณีที่มีพนักงาน
เทศบาลเกษียณอายุราชการ 3 แนวทาง 

1. ในกรณีการเกษียณอายุราชการของประเภทบริหารท้องถิ่น ต าแหน่งปลัดเทศบาล ก่อนการ
เกษียณ 60 วัน เทศบาลต าบลนาน้อยจะเตรียมการด าเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือมาด ารง
ต าแหน่งดังกล่าว เพ่ือให้ได้คนใหม่มาสานงานต่อคนที่เกษียณใน 1 ตุลาคม 2564 ให้เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ก าหนด  

2. หากไม่สามารถด าเนินการได้ในข้อ 1 เทศบาลต าบลนาน้อย จะสรรหาคนมาด ารงต าแหน่ง
ส าหรับสายงานบริหาร (เสนอชื่อเข้า ก.ท.จังหวัดน่าน) ภายหลังจากต าแหน่งว่าง ใน 60 วัน (รวมข้อ 1 และ ข้อ 2 
ได้ 120 วัน) 

3. หากเทศบาลต าบลนาน้อย ไม่สามารถด าเนินการได้ ทั้งข้อ 1 และ 2 แล้ว เทศบาลต าบล        
นาน้อย จะรายงานต าแหน่งผู้บริหารว่าง ขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

ซึ่งการด าเนินการเมื่อต าแหน่งว่างเกิดขึ้นแล้ว เทศบาลต าบลนาน้อย มีหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน          
ที่จะสามารถรักษาราชการแทนและปฏิบัติงานในระหว่างการสรรหาได้  

 
 

เกษียณปี 2564-2566 
13% 
เกษียณปี 2567-2569 

8% 

เกษียณปี2570-2572 
8% 

เกษียณปี 2573 เป็นต้นไป 
71% 

เกษียณปี 2564-2566 เกษียณปี 2567-2569 เกษียณปี2570-2572 เกษียณปี 2573 เป็นต้นไป 
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บันไดขั้นที่ 7 การก าหนดจ านวน/สายงานและประเภทต าแหน่ง 
 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลนาน้อย ใช้การวางกรอบอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่
ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากร
ภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจ
และลักษณะงานของ เทศบาลต าบลนาน้อย ดังนี้ 

 พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่
มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  ก าหนด
ต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานเทศบาลไว้  ดังนี้ 

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

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิม
จากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่าง มีคนลาออก หรือเกษียณอายุ
ราชการ โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ เทศบาลต าบลนาน้อยเป็นเทศบาลขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลาย
อย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  
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 บันไดขั้นที่ 8 คือการจัดท าแผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
 การจัดท าแผนอัตราก าลังแต่ละส่วนราชการของเทศบาลต าบลนาน้อย ใช้การวิเคราะห์ภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขต
พ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542  อีกทั้ง
เทศบาลต าบลนาน้อย ได้วิเคราะห์ภารกิจที่มีอยู่ เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดส่วนราชการรองรับ และให้สอดคล้อง
กับภารกิจที่เกิดข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
1.2 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
1.4 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า   
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  
1.6 การสาธารณูปการ  
 
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้องการ
การซ่อม การสร้าง การบ ารุงรักษา ไฟฟ้า 
ประปา สาธารณูปโภค ส่วนใหญ่ ดังนั้น การ
ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจในด้าน นี้ 
คือ กองช่าง  
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2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
2.3 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจ

และสวนสาธารณะ  
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่

อาศัย 
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน  
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทั้ งด้วย
สุขภาพพลานามัย และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ดังนั้น การก าหนดส่วนราชการรองรับ
ภ า ร กิ จ ใ น ด้ า น  เ ป็ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ประสานงานใน 2 ส่วนราชการ คือ กอง
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ก อ ง ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม  

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดิน  
3.3 การผังเมือง  
3.4 จัดให้มีที่จอดรถ  
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง  
3.6 การควบคุมอาคาร  

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านนี้เป็นการให้
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนรวมทั้งความปลอดภัยทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้วย  ดังนั้น การก าหนด
ส่ ว น ร า ช ก า ร ร อ ง รั บ ภ า ร กิ จ เ ป็ น ก า ร
ประสานงานการปฏิบัติระหว่าง 2 ส่วน
ราชการ คือ ส านักปลัดเทศบาล อยู่ในความ
รับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและ
การท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์  
4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
4.4 ให้มีตลาด  
4.5 การท่องเที่ยว  
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ  
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน  

 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ภารกิจใน
ด้ านนี้ เ กี่ ยวข้องกับการมีส่ วนร่ วม ของ
ประชาชนในการส่งเสริมอาชีพและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการก าหนดส่วน
ราชการรองรับด้านนี้  มีการประสานการ
ปฏิบัติ ง านระหว่ าง  2  ส่ วนราชการคือ         
กองการศึกษา อยุ่ในความรับผิดชอบของงาน
สวัสดิการสังคม 
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5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ  
      สิ่งแวดล้อม 
5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ  
     รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ภารกิจในด้านนี้ เกี่ยวข้องกับ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในชุมชน ดังนั้นการ
ก าหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
      วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
6.3 การจัดการศึกษา  
6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

ของท้องถิ่น  

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภารกิจใน
ด้านนี้ เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังนั้นการก าหนด
ส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ กองการศึกษา  

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจ
ทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น  

7.2 ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร  

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  
การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7.4 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่ เชื่อมต่อ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น   ภารกิจใ นด้ านนี้
เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นการ
ก าหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ ส่วน
ราชการทุกกองในเทศบาลต าบลนาน้อย ดังนี้ 
ส านั กปลั ด เทศบาล  กองคลั ง  กองช่ า ง                  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองวิชาการ
และแผนงาน และกองการศึกษา 

ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาล สามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาล
ต าบลนาน้อยได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่
ประกอบด้วยการด าเนินการของเทศบาล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารของเทศบาลเป็นส าคัญ 
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ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลต าบลนาน้อย จะด าเนินการ มีดังนี ้
ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การก าหนดส่วนราชการรองรับกับภารกิจ 

ภารกิจหลัก 
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุ รั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

1. กองช่าง 
2. กองการศึกษาและกองสาธารณสุขฯ  
3. ส านักปลัดเทศบาล และกองช่าง 

 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
5. ทุกส่วนราชการ 
6. กองการศึกษา  
7. ส านักปลัดเทศบาล  

ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

 
1. กองการศึกษา  
2. กองการศึกษา 
3. กองการศึกษาและกองสาธารณสุขฯ 

 
4. กองวิชาการและแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ภารกิจหลักและภารกจิรองของเทศบาลต าบลนาน้อย 
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 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ของเทศบาลต าบลนาน้อย 

 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร                
การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  SWOT Analysis มีปัจจัยที่
ควรน ามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 

1.1 S มาจาก Strengths  
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจาก

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง           
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็นปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     

2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง  โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กร                    

เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาส
อยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
  
 
 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลังของ  
เทศบาลต าบลนาน้อย 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลนาน้อย (ระดับตัวบุคลากร) 

 
 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ ในพ้ืนที่ เทศบาลและพ้ืนที่ใกล้
เทศบาล 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ
เทศบาล. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
  

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและเทศบาลในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของเทศบาลต าบลนาน้อย (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
ท างาน และเทศบาลในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
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โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาล 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาลท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี/ปริญญา
โท เพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด  T 
1 .  มี ร ะบบ อุปถั ม ภ์ แ ล ะก ลุ่ มพ ร รค พวก จ า ก 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ ค รื อ ญ า ติ ใ น ชุ ม ช น                        
การ ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติ
พ่ีน้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จ า กั ดท า ใ ห้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พูนความรู้ ใ ห้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
เทศบาล 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน
ประชากรและภารกิจ 
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จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลนาน้อย มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่ 13 
พ.ศ. 2552) และ พ.ร.บ.ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ
ให้ตรงกับภารกิจดังนี้ 

 8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่ง

ส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
เทศบาล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม อีกทั้ง เทศบาลต าบลนาน้อย ได้ก าหนดภารกิจหลัก
และภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าว โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงาน เทศบาลให้ตรงกับภารกิจและ                 
ในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่
ในรูปของงาน และในระยะต่อไป ได้มีการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตามความต้องการ
และเหมาะสมของเทศบาล โดยมีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
 1.1  งานการเจ้าหน้าที่ 
 1.2  งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.4  งานรักษาความสะอาดเรียบร้อย 
1.5  งานธุรการ 

1.   ส านักปลัดเทศบาล 
 1.1 งานการเจ้าหน้าที่ 
 1.2 งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
 1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.4 งานรักษาความสะอาดเรียบร้อย 
 1.5 งานธุรการ 

 

2.  กองคลัง 
     - ฝ่ายบริหารงานคลัง 
     2.1 งานการเงินและบัญชี 
     2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
     2.3 งานผลประโยชน์ 
     2.4 งานธุรการ 

2.  กองคลัง 
     - ฝ่ายบริหารงานคลัง 
     2.1 งานการเงินและบัญชี 
     2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
     2.3 งานผลประโยชน์ 
     2.4 งานธุรการ 

 

3. กองช่าง 
    - ฝ่ายการโยธา 
    3.1 งานสาธารณูปโภค 
    3.2 งานวิศวกรรม 
    3.3 งานสวนสาธารณะ   3.4 งานธุรการ 

3. กองช่าง 
    - ฝ่ายการโยธา 
    3.1 งานสาธารณูปโภค 
    3.2 งานวิศวกรรม 
    3.3 งานสวนสาธารณะ   3.4 งานธุรการ 

 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     - ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

4.1  งานสุขาภิบาล 
4.2  งานส่งเสริมสุขภาพ 
4.3  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
4.4  งานสัตวแพทย์ 
4.5  งานธุรการ 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        - ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

4.1  งานสุขาภิบาล 
4.2  งานส่งเสริมสุขภาพ 
4.3  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
4.4  งานสัตวแพทย์ 

           4.5 งานธุรการ 

 

5.  กองวิชาการและแผนงาน 
    5.1 งานวิเคราะห์นโยบาย 
    5.2 งานนิติการ 
    5.3 งานธุรการ 

5. กองวิชาการและแผนงาน 
    5.1 งานวิเคราะห์นโยบาย 
    5.2 งานนิติการ 
    5.3 งานธุรการ 

 

6. กองการศึกษา 
    6.1 งานการศึกษา 
    6.2 งานสวัสดิการสังคม 
    6.3 งานธุรการ 

6. กองการศึกษา 
    6.1 งานการศึกษา 
    6.2 งานสวัสดิการสังคม 
    6.3 งานธุรการ 

 

 8.2  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

   จากการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการในข้อ 8.1 เทศบาลต าบลนาน้อย ได้วิเคราะห์การ
ก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณ
งานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใดในส่วนราชก ารใดใน
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ
ของเทศบาลต าบลนาน้อย และเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลนาน้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งเทศบาลต าบลนาน้อย           
ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 ออกเป็น 6 ส่วนราชการ           
มีบุคลากรในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย 

1) ปลัดเทศบาล   จ านวน  1 อัตรา 
2) รองปลัดเทศบาล  จ านวน  1 อัตรา 
3) ส านักปลัดเทศบาล  

1. พนักงานเทศบาล  จ านวน   4 อัตรา 
2. ลูกจ้างประจ า  จ านวน   4 อัตรา 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  3 อัตรา  

 4. พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน   4 อัตรา 
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4) กองคลัง ก าหนดกรอบอัตราก าลัง ดังนี้ 
1. พนักงานเทศบาล  จ านวน   6 อัตรา 
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน   1 อัตรา 

5) กองช่าง ก าหนดกรอบอัตราก าลัง ดังนี้ 
1. พนักงานเทศบาล  จ านวน   4 อัตรา 

6) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก าหนดกรอบอัตราก าลัง ดังนี้ 
1. พนักงานเทศบาล  จ านวน   3 อัตรา 
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน   2 อัตรา 
3. พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน   4 อัตรา 

7) กองวิชาการและแผนงาน ก าหนดกรอบอัตราก าลัง ดังนี้ 
1. พนักงานเทศบาล  จ านวน   3 อัตรา 

8) กองการศึกษา ก าหนดกรอบอัตราก าลัง ดังนี้ 
1. พนักงานเทศบาล  จ านวน   3 อัตรา 
2. คร ู   จ านวน  2 อัตรา 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน   3 อัตรา 

 รวมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป 
ทั้งสิ้น 48 อัตรา 

       เทศบาลต าบลนาน้อย ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วน
ราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะ
ใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้าจึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณ
งาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้ การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลง
ในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  

จากการวิเคราะห์ต าแหน่งข้างต้นจะเห็นว่า ต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจัดท าแผนอัตราก าลัง
ของเทศบาลต าบลนาน้อย ที่มีในปัจจุบัน ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวก าหนดเป็นเกณฑ์ ดังนั้นในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 เทศบาลต าบลนาน้อยจึงก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน        
ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้ 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างป ีพ.ศ. 2564 – 2566 

ส่วนราชการ กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปี ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม + /ลด - 

หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - -  

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

ส านักปลัดเทศบาล (01)         
หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักจัดการงานทะเบยีนและบัตร         
ช านาญการ 

1 1 1 1 - - -  

นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
 

เจ้าพนักงานเทศกิจ ปฏิบัติงาน 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 - - -  
ลูกจ้างประจ า         
นักจัดการงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - - ว่างให้ยุบ 
พนักงานขับรถยนต์ (ดับเพลิง) 1 1 1 1 - - - ว่างให้ยุบ 
พนักงานขับรถยนต์  1 1 1 1 - - - ว่างให้ยุบ 
เจ้าพนักงานทะเบียน  1 1 1 1 - - - ว่างให้ยุบ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 
พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - - 

พนักงานจ้างทั่วไป         
พนักงานดับเพลิง 4 4 4 4 - - -  

รวม 17 17 17 17     
กองคลัง (04)         
ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก. 1 - - - -1 - - ยุบเลิก 
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ส่วนราชการ กรอบ
อัตรา
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปี ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม + /ลด - 

หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
กองคลัง (ต่อ) (04)          

เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

รวม 8 7 7 7     

กองช่าง (05)         

ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นายช่างโยธา อาวุโส 1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  

รวม 4 4 4 4     

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)         

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักจัดการงานท่ัวไป  ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกจิ         

พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  

คนงานประจ ารถขยะ 1 1 1 1 - - - 
พนักงานจ้างทั่วไป         

คนงานประจ ารถขยะ 4 4 4 4 - - -  

รวม 9 9 9 9     

กองวิชาการกองวิชาการและแผนงาน (07)         

ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน     
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  

นิติกร ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
รวม 3 3 3 3     
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ส่วนราชการ กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปี ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม + /ลด - 

หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
กองการศึกษา (08)         

ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 

1 1 1 1 - - -  

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  
ครู ช านาญการ 2 2 2 2 - - - รับเงินจากกรม 

พนักงานจ้าง         

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 2 2 2 2 - - - รับเงินจากกรม 

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  
รวม 8 8 8 8 - - -  

รวมท้ังหมด 49 48 48 48 -1 - -  
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ภาระคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ของเทศบาลต าบลนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
 

 

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
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บประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  = 34,800,000 
งบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2564  = 36,540,000  
งบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2565  = 38,376,000 
งบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2566  = 40,285,350 
 

หมายเหตุ : ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่นทีจ่่ายจริงปงีบประมาณ 2562  ดังนี ้
               1.. เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับศพ  = 40,290  บาทงินเดือน (เงินเพิ่มค่าครองชีพ)    =  301,365   บาท 
               2. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร = 94,950 บาท 
               3. เงินค่าเช่าบ้าน = 57,000 บาท 
               4. เงินบ าเหนจ็ลกูจ้างประจ า = 75,974  บาท 
               5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม = 128,264 บาท 
               6. เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน = 339,000 บาท 
       รวมใช้เงินท้ังหมด จ านวน  735,478 บาท 
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(เทศบาลขนาดกลาง ประเภทสามัญ) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลนาน้อย 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

กองวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน้) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศกึษา ระดับต้น) 

กองสาธารณสุขฯ 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานป้องกันและบรรเทา      

สาธารณภัย 
- งานธุรการ 
- งานรักษาความสะอาด

เรียบร้อย 

- งานวิเคราะห์นโยบาย 
- งานนิติการ 
- งานธุรการ 

- งานการเงินและบญัช ี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานผลประโยชน์ 
- งานธุรการ 

- งานสาธารณูปโภค 
- งานวิศวกรรม 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานธุรการ 

 

- งานสุขาภิบาล 
- งานส่งเสรมิสุขภาพ 
- งานป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ 
- งานสัตวแพทย ์
- งานธุรการ 

- งานการศึกษา 
- งานสวัสดิการสังคม 

งานธุรการ 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน้) 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

เลขท่ีต าแหน่ง 25-2-00-1101-002 
 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

เลขท่ีต าแหน่ง 25-2-00-1101-001 
 

ฝ่ายการโยธา 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
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โครงสร้างของส านักปลัดเทศบาล 

(เทศบาลขนาดกลาง ประเภทสามัญ) 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประเภท ทั่วไป วิชาการ อ านวยการท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

ระดับ ปง. ชง. อส. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง 
จ านวน 1 - - - 2 - - 1 - - 4 7 

งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการเจ้าหน้าที ่ งานธุรการ 

- พนักงานขับรถยนต์ (ดับเพลิง) (ลปจ.) 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
 (พนง.จ้างตามภารกิจ) 
- พนักงานขับรถยนต์ (พนง.ตามภารกิจ) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(พนง.จ้างตามภารกิจ) 
- พนักงานดับเพลิง ๔ อัตรา 
 (พนง.จ้างท่ัวไป) 

 

- นักจัดการงานทะเบยีนและบัตร (ชก.) 
- เจ้าพนักงานทะเบียน (ลปจ.) 
 

- นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 
 

 

- นักจัดการงานท่ัวไป (ลปจ.) 
- พนักงานขับรถยนต์ (ลปจ.) 

ส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
เลขท่ีต าแหน่ง 25-2-01-2101-001 

งานรักษาความสะอาดเรียบร้อย 

- เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปง.) 
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โครงสร้างของกองคลัง 

(เทศบาลขนาดกลาง ประเภทสามัญ) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ประเภท ทั่วไป วิชาการ อ านวยการท้องถิ่น 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ระดับ ปง. ชง. อส. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง 

จ านวน 1 2 - - 1 - - 2 - - - 1 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
เลขท่ีต าแหน่ง 25-02-2102-001 

 

งานพัสดุและทรัพย์สิน งานการเงินและบญัช ี งานผลประโยชน์ งานธุรการ 

- นักวิชาการการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 
เลขท่ีต าแหน่ง 25-2-04-3201-001 

- เจ้าพนักงานพัสดุ (ชง.) 
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.) 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.) 
เลขท่ีต าแหน่ง 25-2-04-
3203-001 

- เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
เลขท่ีต าแหน่ง 25-02-2102-002 
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โครงสร้างของกองช่าง 
(เทศบาลขนาดกลาง ประเภทสามัญ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ประเภท ทั่วไป วิชาการ อ านวยการท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

ระดับ ปง. ชง. อส. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง 
จ านวน - 1 1 - - - - 2 - - - - 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขท่ีต าแหน่ง 25-2-05-2103-001 

 

งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ 

- นายช่างโยธา (อส.) 
เลขท่ีต าแหน่ง 25-2-05-

งานธุรการ 

ฝ่ายการโยธา 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขท่ีต าแหน่ง 25-2-05-2103-002 

งานวิศวกรรม 

- เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ชง.) 
เลขท่ีต าแหน่ง 25-2-05-4404-
001 
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โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(เทศบาลขนาดกลาง ประเภทสามัญ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ประเภท ทั่วไป วิชาการ อ านวยการท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

ระดับ ปง. ชง. อส. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง 
จ านวน - - - - 1 - - 2 - - - ๖ 

งานส่งเสรมิสุขภาพ งานสุขาภิบาล งานธุรการ 

- พนักงานขับรถยนต์ (พนง.จ้างตามภารกจิ) 
- คนงานประจ ารถขยะ (พนง.จ้างตามภารกิจ) 
- คนงานประจ ารถขยะ 4 อัตรา (พนง.จ้างท่ัวไป) 

 
(พนักงานจ้าง) 

- นักจัดการงานท่ัวไป (ชก.) 
เลขท่ีต าแหน่ง 25-2-06-
3101-001 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

เลขท่ีต าแหน่ง 25-2-06-2101-001 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 
เลขท่ีต าแหน่ง 25-2-06-2101-001 

งานป้องกันและควบคุมโรค งานสัตว์แพทย ์
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โครงสร้างของกองวิชาการและแผนงาน 
 (เทศบาลขนาดกลาง ประเภทสามัญ) 

 
                                                                                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ประเภท ทั่วไป วิชาการ อ านวยการท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

ระดับ ปง. ชง. อส. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง 
จ านวน - - - - 2 - - 1 - - - - 

กองวิชาการและแผนงาน 
ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
เลขท่ีต าแหน่ง 25-2-07-2101-001 

งานนิติการ งานวิเคราะห์นโยบาย งานธุรการ 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) 
เลขท่ีต าแหน่ง 25-2-07-3101-001 

 

- นิติกร (ชก.) 
เลขท่ีต าแหน่ง 25-2-07-
3105-001 
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โครงสร้างของกองการศึกษา 
 (เทศบาลขนาดกลาง ประเภทสามัญ) 

 
                                                                                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ประเภท ทั่วไป วิชาการ อ านวยการท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

ระดับ ปง. ชง. อส. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง 
จ านวน - 1 - - 3 - - 1 - - - 3 

กองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 
เลขท่ีต าแหน่ง 25-2-08-2107-001 

งานสวัสดิการสังคม งานการศึกษาปฐมวัย งานธุรการ 

- นักพัฒนาชุมชน (ปก.) 
เลขท่ีต าแหน่ง 25-2-08-3801-001 

 

- เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) 
เลขท่ีต าแหน่ง 25-2-08-4101-002 

- ครู (ชก.) 2 อัตรา 
- ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 3 อัตรา 
 (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
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ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ
กรอบอัตราก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน 

หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

 
ระดับ เงินเดืบอน เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินเพิ่มอื่นๆ/ 

เงินค่าตอบแทน 
1. นายอดุลย์ นุแปงถา ปริญญาโท 

(น.ม.) 
25-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
กลาง 25-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
กลาง 548,040 

(45,670x12) 
84,000 

(7,000x12) 
84,000 

(7,000x12) 
716,040 

2. นายจงกล ทองเทพ ปริญญาโท 
(รป.ม.) 

25-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

ต้น 25-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

ต้น 369,480 
(30,790x12) 

42,000 
(3,500x12) 

- 
411,480 

ส านักปลัดเทศบาล (01) 
พนักงานเทศบาล 
3. นายเสรี ทองค า ปริญญาตรี 

(ศศ.บ.) 
25-2-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป) 
ต้น 
 

25-2-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

ต้น 
 

498,600 
(41,550x12) 

42,000 
(3,500x12) 

- 
540,600 

4. นายธีระวุฒิ พรมกามินทร์ ปริญญาโท 
(ร.ม.) 

25-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ช านาญการ 25-2-01-3104-001  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ช านาญการ 293,880 
(29,680x12) 

- - 
293,880 

5. นางสาวธารีกานต์ ทินนท์ ปริญญาโท 
(ศศ.ม.รศ.) 

25-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 25-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 416,160 
(34,680x12) 

- - 416,160 
   

6. สิบเอกมโนรมย์ บุญมา ปริญญาตรี 
(น.บ) 

25-2-01-4804-001 
 

เจ้าพนักงานเทศกิจ ช านาญงาน 25-2-01-4804-001 
 

เจ้าพนักงานเทศกิจ ช านาญงาน 218,280 
(18,190x12) 

- - 
218,280 

ลูกจ้างประจ า 
7. นางทศพร วงค์ทะเนตร ปริญญาตรี 

(ศศ.บ) 
ล 001 นักจัดการงานทั่วไป - ล 001 นักจัดการงานทั่วไป - 244,320 

(20,360x12) 
- - 

244,320 

 8. 
 

นายกวีวัธน์ โนทะ ปวส. 
 

ล 002 พนักงานขับรถยนต์ - ล 002 พนักงานขับรถยนต์ - 248,160 
(20,680x12) 

- - 
248,160 

9. นายสังคม ศรีแก้ว ม.6 ล 003 พนักงานขับรถยนต์ - ล 003 พนักงานขับรถยนต์ - 240,480 
(20,040x12) 

- - 240,480 
 

10. นางนันท์สินี หมื่นค าเรือง ปริญญาตรี 
(ศศ.บ) 

ล 004 เจ้าพนักงานทะเบียน - ล 004 เจ้าพนักงานทะเบียน - 225,480 
(18,790x12) 

- - 225,480 
 

 พนักงานจ้างภารกิจ 
 11. นายสมพงษ์ จายานะ ม.6 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ - 153,360 

(12,780x12) 
- 
 

- 153,360 

 12. นายไชยศิลป์  ไชยวุฒิ ม.6 - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลฯ - - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลฯ - 153,360 
(12,780x12) 

- - 153,360 

 13. นายจิรายุ ทาค า ม.3 - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 164,160 
(13,680x12) 

- - 164,160 

 
 

 

 

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ
กรอบอัตราก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน 

หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

 
ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินเพิ่มอื่นๆ/ 

เงินค่าตอบแทน 
ส านักปลัดเทศบาล  (01)  ต่อ 
พนักงานจ้างทั่วไป 
14. นายสง่า จายานะ ม.6 -  พนักงานดับเพลิง - - พนักงานดับเพลิง - 108,000 

(9,000x12) 
- - 

108,000 

15. นายประทาน ทองค า ม.6 -  พนักงานดับเพลิง - - พนักงานดับเพลิง - 108,000 
(9,000x12) 

- - 
108,000 

16. นายสามารถ อริยะวงศ์ ม.6 -  พนักงานดับเพลิง - - พนักงานดับเพลิง - 108,000 
(9,000x12) 

- - 
108,000 

17. นายวีระพงศ์ จันไข ม.6 -  พนักงานดับเพลิง - - พนักงานดับเพลิง - 108,000 
(9,000x12) 

- - 
108,000 

กองคลัง (04) 
พนักงานเทศบาล 
18. นางเปรมจิตร บ้านคุ้ม ปริญญาโท 

(บ.ม) 
25-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง) 
ต้น 25-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง) 
ต้น 362,640 

(30,220x12) 
42,000 

(3,500x12) 
- 

404,640 

 19. 
 

นางสาวสปอน สิทธิโน ปริญญาตรี 
(บธ.บ.การเงิน) 

25-2-04-2102-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

ต้น 25-2-04-2102-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

ต้น 429,240 
(35,770x12) 

18,000 
(1,500x12) 

- 447,240 
 

20. นางสาวน้ าอ้อย ไชยนาเหลือง ปริญญาโท 
(บธ.ม.) 

25-2-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ช านาญการ 25-2-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ช านาญการ 369,480 
(30,790x12) 

- - 369,480 
 

21. นางพิมพา สายน้ าเย็น ปริญญาตรี 
(ศศ.บ) 

25-2-04-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 25-2-04-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 399,720 
(33,310x12) 

- - 399,720 
 

 22. นางสาวกมลพรรณ คงชนะ ปริญญาโท 
(รป.ม) 

25-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน 25-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน 291,240 
(24,270x12) 

- - 291,240 
 

 23. นางสาวชิดชนก ทาโน ปริญญาโท 
(รป.ม) 

25-2-04-4203-002 เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน 25-2-04-4203-002 เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน 221,760 
(18,480x12) 

- - 221,760 
 

 พนักงานจ้างภารกิจ 
 24. นางก่ิงกาจน์ แก้วบวร ปริญญาตรี 

(ศศ.บ.) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 154,800 

(12,900x12) 
- 
 

- 
154,800 

หน้า 64

หน้า 58



แผนอัตราก าลัง 3 ปี เทศบาลต าบลนาน้อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  
 

        หน้า 65        
 

 
 

 
 
ที่ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ
กรอบอัตราก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน 

หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

 
ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินเพิ่มอื่นๆ/ 

เงินค่าตอบแทน 
กองช่าง  (05) 
พนักงานเทศบาล 
25. นายมานพ สายน้ าเย็น ปริญญาตรี 

(บธ.บ.ก่อสร้าง) 
25-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง) 
ต้น 25-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง) 
ต้น 506,520 

(42,210x12) 
42,000 

(3,500x12) 
- 

548,520 

26. - - 25-2-05-2103-002 หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
(นักบริหารงานช่าง) 

ต้น 25-2-05-2103-002 หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
(นักบริหารงานช่าง) 

ต้น 393,600 
ค่ากลางเงินเดือน 

18,000 
(1,500x12) 

- 
411,600 

27. นายพิทักษ์ เหงาจุ๊ ปริญญาตรี 
(บธ.ม.ก่อสร้าง) 

25-2-05-4701-001 นายช่างโยธา อาวุโส 25-2-05-4701-001 นายช่างโยธา อาวุโส 329,760 
(27,480x12) 

- - 
329,760 

28. นายชุมพร จันทิ ปริญญาตรี 
(ทษ.บ) 

25-2-05-4404-001 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ช านาญงาน 25-2-05-4404-001 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ช านาญงาน พนักงานถ่ายโอนรับเงินจากส่วนกลาง 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)   25-2-05-2103-002 

พนักงานเทศบาล 
29. นายสมชาย ดาวเรือง ปริญญาโท 

(ส.ม) 
25-2-06-2104-001 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและ    
สิ่งแวดล้อม) 

ต้น 25-2-06-2104-001 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและ    
สิ่งแวดล้อม) 

ต้น 
409,320 

(34,110x12) 
42,000 

(3,500x12) 

- 

451,320 

30. นายรัฐภูมิ ปิจน า ปริญญาโท 
(ส.ม) 

25-2-06-2104-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและ    
สิ่งแวดล้อม) 

ต้น 25-2-06-2104-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและ    
สิ่งแวดล้อม) 

ต้น 
402,720 

(33,560x12) 
18,000 

(1,500x12) 

- 

420,720 

31. นายรังสิพล ก้อนใหม่ ปริญญาตรี 
(รป.บ) 

25-2-06-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 25-2-06-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 336,360 
(28,030x12) 

- - 336,360 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
32. นายส ารวย นันฝั้น ป.6 - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 162,600 

(13,550x12) 
- - 

162,600 

33. นางวิมล นันฝั้น ม.3 - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000 
(12,450x12) 

- - 
149,400 

พนักงานจ้างทั่วไป 
34. นายค าสิงห์ งานนันไชย ม.6 - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000 

(9000x12) 
- - 

108,000 

35. นายไพรัตน์ จันทร์หอม ม.6 - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000 
(9000x12) 

- - 
108,000 

36. นายบุญส่วย ปิยศทิพย์ ป.6 - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000 
(9000x12) 

- - 
108,000 
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ที่ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ
กรอบอัตราก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน 

หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

 
ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินเพิ่มอื่นๆ/ 

เงินค่าตอบแทน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06) ต่อ 
พนักงานจ้างทั่วไป  
37. นายวิมล เมืองพรม ป.6 - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000 

(9000x12) 
- - 

108,000 

กองวิชาการและแผนงาน (07)   25-2-05-2103-002 

พนักงานเทศบาล 
38. นายทินกร ส าราญวงษ์ ปริญญาตรี 

(ค.บ.) 
25-2-07-2101-001 ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 
ต้น 25-2-07-2101-001 ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 
ต้น 435,720 

(36,310x12) 
42,000 

(3,500x12) 
- 

477,720 

39. นางดวงพร สุขชม ปริญญาโท 
(ร.ม) 

25-2-07-3101-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 25-2-07-3101-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 342,720 
(28,560x12) 

- 
- 

342,720 

40. นายศิวศักดิ์ วิริยะกุล ปริญญาตรี 
(น.บ.) 

25-2-07-3105-001 นิติกร ช านาญการ 25-2-07-3105-001 นิติกร ช านาญการ 362,640 
(30,220x12) 

- - 
362,640 

กองการศึกษา (08) 
พนักงานเทศบาล 
41. - - 25-2-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 
ต้น 25-2-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 
ต้น 393,600 

ค่ากลางเงินเดือน 
42,000 

(3,500x12) 
- 

435,600 

42. นางสาวเข็มณัชชา อิศรางกูร  
                               ณ อยุธยา 

ปริญญาตรี 
(ศศ.บ) 

25-2-08-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ 25-2-08-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ 275,760 
(22,980x12) 

- - 
275,760 

43. นางสาวรักชนก ใจกองละ ปริญญาตรี 
(วท.บ) 

25-2-08-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 25-2-08-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 285,840 
(23,820x12) 

- - 
285,840 

พนักงานครูเทศบาล 
44. นางแสงเดือน สิงห์ทอง ปริญญาโท 

(ค.ม) 
25-2-08-6600-081 ครู ช านาญการ 25-2-08-6600-081 ครู ช านาญการ 

ได้รับเงินจัดสรรจกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

45. นางดาวเรือง ปรีชารักษ์ ปริญญาโท 
(ค.ม) 

25-2-08-6600-082 ครู ช านาญการ 25-2-08-6600-082 ครู ช านาญการ 
ได้รับเงินจัดสรรจกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
46. นางเสาวรีย์ ค านวน  ปริญญาตรี 

(ค.ม.) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - ได้รับเงินจัดสรรจกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

47. - - - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - ได้รับเงินจัดสรรจกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
48. นางสาวสุภาพ ใจเหมือย ม.6 - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - 166,080 

(13,840x12) 
- - 

166,080 
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เทศบาลต าบลนาน้อย ก าหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานเทศบาลในสังกัดทุกระดับ  

โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการ
พัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติ
ส่วนตัว  และด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็น แล้วเทศบาลต าบลนาน้อยตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลักกล่าวคือ 

1. เป็นเทศบาลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส ในการ
ท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน 
ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกันและเปิด
กว้างในการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. เทศบาลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็นหลัก 
ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความ
ต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  เทศบาลต าบลนาน้อย มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  
อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้
บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  
ของหน่วยงานด้วย 

3. เป็นเทศบาลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  มีการท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า  
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชา         
เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และ
ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง
และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสานักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ 
และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้  เช่น การปฐมนิเทศ                 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 

4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เทศบาลต าบลนาน้อยจะยึดถือปฏิบัติการ
ด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่องเครื่องมือส ารวจ
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-
Assessment) โดยได้รวบรวมเป็นนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในการพัฒนา
ทักษะของพนักงานในสังกัด  

 

 

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลนาน้อย 
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 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลนาน้อย  ตามแนวทางข้างต้นนั้น ก าหนดให้
ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนาอาจใช้
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ  
ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อ
ประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เทศบาลต าบลนาน้อยเล็งเห็นว่า มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างสถานที่  
ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  
ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานเทศบาลทุกคนที่พึงมี เป็นการหล่อ
หลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเทศบาลต าบลนาน้อย  
ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 
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 เทศบาลต าบลนาน้อย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเป็นส าคัญ 
เพราะเข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนาตามล าดับที่
เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงได้ก าหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการก าหนดเป้าหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

 โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ก าหนดให้ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดทุจริต
และประพฤติมิชอบ และก าหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อน
ภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดี
คนเก่ง ท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ  
รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน  แนวคิดให้
การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ บูรณาการการ
ท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 เทศบาลต าบลนาน้อย ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์                  
ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว          

ในท้องถิ่น 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและงานบริการ 

และก าหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3. การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
4. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

เทศบาลต าบลนาน้อย จึงมีการก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อนภารกิจของ เทศบาล
ต าบลนาน้อย โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  
เทศบาลต าบลนาน้อย มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อน

ภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการ
วางแผนอัตราก าลัง โดยก าหนดอัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจใน
ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม กองวิชาการและแผนงาน และกองการศึกษา รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่งที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
เทศบาลต าบลนาน้อย เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือ

บรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
โดยค านึงถึงการด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการด าเนินการตาม หลักเกณฑ์  และวิธีการที่ระเบียบกฎหมาย
ก าหนด  รวมทั้งน าเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้ เพ่ือช่วยให้สามารถสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับต าแหน่งงาน เพ่ือน าไปสู่
การผลักดันให้ เทศบาลต าบลนาน้อย มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
เทศบาลต าบลนาน้อย ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการที่

เป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการให้
เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี เทศบาลต าบลนาน้อย ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของบุคลากรทุก
ประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล(KPIs) ที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย
ผู้บริหาร  ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานรายบุคคล
ผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  เช่น ส่งไปอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ งดเลื่อนขั้นเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงานจ้าง การไม่จ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
เทศบาลต าบลนาน้อย  ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็น

อย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมการ
บริหารและพัฒนาเป็นให้บุคลากรของ เทศบาลต าบลนาน้อย  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ เพียงพอส าหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เทศบาลต าบลนาน้อย         
จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือสร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการด าเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณในการพัฒนา          
การฝึกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ประจ าตัวบุคคล เพ่ือให้
ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 
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5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  
เทศบาลต าบลนาน้อย ค านึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพ้ืนฐาน

ตามที่รัฐเป็นผู้ก าหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยก าหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา ส าหรับพนักงาน
เทศบาลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ เช่น  
ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
เทศบาลต าบลนาน้อย  เห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมจริ ยธรรมและ 

การสร้างความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ส าคัญ เพราะหากพนักงานเทศบาลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการท างานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา  บุคลากรให้อยู่คง 
กับหน่วยงานได้  รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้
เทศบาลต าบลนาน้อย ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจ าปีทุกๆ ปี เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
ในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทศบาลต าบลนาน้อย เล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่ส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจาก
ท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้น เทศบาลต าบลนาน้อย จึงไม่ปิดกั้น
บุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน  รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการน าเสนองาน การส่งงาน  
การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ผ่านระบบ  Line  Facebook  ขององค์กร เพ่ือให้
ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วย
ตัวเอง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมือส ารวจ
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-
Assessment) เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 

2. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
เทศบาลต าบลนาน้อย ได้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 

0810.6/ว 548  ลงวันที่  10 มีนาคม  2560  เรื่อง การก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ตามพระราชบัญญัติด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 2554 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี  
มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงานในสังกัดเทศบาลต าบลนาน้อย  
ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดูแลและ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  
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เทศบาลต าบลนาน้อย ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร    
เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระท าผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานเทศบาลต าบลนาน้อย ที่สร้างความโปร่งใส 
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ 
  3.ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานเทศบาลต าบลนาน้อยในทุกระดับ โดยฝ่าย
บริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และ
สังคม ตามล าดับ 
  5.ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลต าบลนาน้อย เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้าง   
มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  อ านวยความ
สะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของ
จริยธรรม ดังนี้ 

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

 
 
 
 

 

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม  เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      ของเทศบาลต าบลนาน้อย 
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เทศบาลต าบลนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยฝ่ายบริหารมีประกาศประมวลจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล เทศบาลต าบลนาน้อย เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบริหารงานและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลนาน้อย  
  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลเทศบาลต าบลนาน้อย พ.ศ. 2564 

-------------------------------------- 
  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕6๐  
มาตรา 76 เทศบาลต าบลนาน้อย จึงให้จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลต าบลนาน้อย           
เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของพนักงานเทศบาลในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

 
 
 

(นายณรงค์ ยะเคียน) 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีต าบลนาน้อย 
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ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
เทศบาลต าบลนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

พ.ศ. 2564 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 76  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานเทศบาล ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  และ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลนาน้อย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.  ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานเทศบาลในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา          
ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามล าดับ 
  5.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและพนักงานเทศบาล ทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

  ข้อ 1  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
     “ ประมวลจริยธรรม”  หมายถึงประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล เทศบาลต าบล       

นาน้อย “พนักงานเทศบาล” หมายถึง พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครเูทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา  
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างของ
เทศบาลต าบลนาน้อย  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลต าบลนาน้อย 

 ข้อ 2 ให้นายกเทศมนตรีต าบลนาน้อย  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

ส่วนที่ 1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลนาน้อย 

 ข้อ 3 พนักงานเทศบาล ของเทศบาลต าบลนาน้อยทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
(5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนา

ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

ส่วนที่ 2 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ข้อ 4 พนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลนาน้อย  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

ข้อ 5 พนักงานเทศบาล ของเทศบาลต าบลนาน้อย  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ข้อ 6 พนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลนาน้อย  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 7 พนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลนาน้อย  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 

ข้อ 8 พนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลนาน้อย  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
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 ข้อ 9 พนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลนาน้อย ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

 ข้อ 10 พนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลนาน้อย ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย          
มีอัธยาศัย 

 ข้อ 11 พนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลนาน้อย  ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ 
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงานเทศบาล /พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

ข้อ 12 พนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลนาน้อย  ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

 ข้อ 13 พนักงานเทศบาล ของเทศบาลต าบลนาน้อย ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม จรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

 ข้อ 14 พนักงานเทศบาล ของเทศบาลต าบลนาน้อย  ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
ร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

หมวด 3 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ 1 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ข้อ 15  ให้ส านักปลัดเทศบาลมีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (1) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องพนักงานเทศบาล ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

 (2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้
นายกเทศมนตรีต าบลนาน้อยหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการ
ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลนาน้อยหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายหรือตามที่เห็นเองก็ได้ 

 (3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลพนักงานเทศบาล ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรีต าบล       
นาน้อย หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อพนักงานเทศบาลผู้นั้นตามสมควร อาจยื่นเรื่องโดย
ไม่ต้องผ่านนายกเทศมนตรีต าบลนาน้อยหรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

 (4) คุ้มครองพนักงานเทศบาลซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อพนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่า
ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการ
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สอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของพนักงานเทศบาลผู้นั้น จะกระท ามิได้เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

 (5) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาลต าบลนาน้อย 
 (6) ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม

หรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด 
 (7) อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

 ข้อ 16 ให้นายกเทศมนตรีต าบลนาน้อย แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น  เพ่ือควบคุม ก ากับ  
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 
 (1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
 (2) กรรมการ จากพนักงานเทศบาลซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารเลือกกันเองให้เหลือ 

สองคน 
 (3) กรรมการ ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล ที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในเทศบาล

ต าบลนาน้อยที่ได้รับเลือกตั้งจากพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลต าบลนาน้อยนั้น
จ านวนสองคน 

 (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (1) –(3) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน 

 ให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมและอาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม  กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
มาก่อน 

 ข้อ 17 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้                  

ในเทศบาลต าบลนาน้อย 
  (2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมใน เทศบาลต าบลนาน้อยในกรณี  

ที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

 (3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ 
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 

 (4) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือพนักงานเทศบาล ของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือ
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

  (5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในเทศบาล
ต าบลนาน้อย เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน         
ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวั น นับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
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 (6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (7) คุ้มครองพนักงานเทศบาล ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงานเทศบาล ผู้นั้น 

 (8) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย           
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

ส่วนที่ 2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ข้อ 18 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม    
ให้นายกเทศมนตรีต าบลนาน้อย เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

 ข้อ 19 การด าเนินการตามข้อ 18 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

 ข้อ 20 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับ
ต าแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต  สภาพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจาการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

 ข้อ 21 หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ 19  แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 18 สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการ           
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 18          
สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 24 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 

 ข้อ 22 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 18 ข้อ 19 และ      
ข้อ 21  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ข้อ 23 การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ 21  ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

หมวด 4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 ข้อ 24 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน  หรือ
น าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

 ข้อ 25 เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 21 แล้ว                   
ให้เทศบาลต าบลนาน้อย ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
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 ข้อ 26 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 24  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลนาน้อย ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 17 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

 ข้อ 27 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 28 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 
     ***************************** 
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นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว เทศบาลต าบลนาน้อย ยังก าหนดค่านิยมร่วม
ส าหรับองค์กรและพนักงานสังกัดเทศบาลต าบลนาน้อยทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบ
และกฎบังคับข้ออ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยเทศบาลต าบล
นาน้อย ได้ก าหนดแนวนโยบายการก ากับดูแลเพื่อที่ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลนาน้อย 

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีแนวทางดังนี้ 
1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองระบอบอื่นท่ีไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ 

พระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางดังนี้ 
 2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนักงานเทศบาลอาจขัดประมวล
จริยธรรม พนักงานเทศบาลต้องหยุดการกระท าดังกล่าว 

2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

2.5 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือ
ราชการโดยรวม 

3. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้ 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์

อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและ

ถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
3.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการหรือมี

พฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
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3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลัง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 

3.7 ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง
หรือพนักงานเทศบาลคนอ่ืน 

3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติ 
ในวิชาชีพ 

3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชน
ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 

3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่ง
พิจารณาสั่งการต่อไป 

4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์  
ทับซ้อน มีแนวทางดังนี ้

4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก
เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 

4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4.3 ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  

4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทน
ของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม 

5.6 ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเอง

หรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

5. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้ 
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยงประมวล

จริยธรรมนี้ 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานเทศบาลต้องมีหน้าที่รายงาน

การฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
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5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติ
บุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่
การด ารงต าแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 

5.4 ในกรณีที่พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะตามข้อ 
5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว 

5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้ง        
ละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

5.7 ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม 
ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้ 
๖.๑ ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อ านาจเกินกว่า 

ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ เสรีภาพ

ของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจตาม
กฎหมาย 

๖.๓ ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และ
ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนด เพ่ือขจัด
อุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่
มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา 

๖.๕ ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

๖.๖ ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
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๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค 
หรือถ้อยค าภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 

๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือ
กระทบสิทธิของบุคคลอื่น 

๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่
ให้บริการและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 

๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง   

มีแนวทางดังนี ้
๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อสิทธิและ

เสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การ
อันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง 
ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 

๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

๘. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีแนวทาง
ดังนี้ 

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลัง
ความสามารถ 

๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด
คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 

๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลัง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 

๘.๕ ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือ
ของพนักงานเทศบาล อ่ืน ไม่ก้ าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้ าที่ ของพนักงานเทศบาล อ่ืน 
โดยมิชอบ 

๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 
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๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 

๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

๘.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณา
สั่งการต่อไป 

๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์
ภายในเวลาที่ก าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตาม
เป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ก าหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศชาติ ประชาชน 

๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน        
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 

๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๘.๑๓ พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เป็นแบบอย่างได ้

๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ เอ้ืออ านวย
ต่อการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม ด้วย
ความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร มีแนวทางดังนี้ 
๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก

ประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อ
สงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบ
ด้วยกฎหมายพนักงานเทศบาลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะ
ด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 

๙.๓ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 

รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย 
กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 
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๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดย

พนักงานเทศบาล/พนักงาน จะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไป
ตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

๙.๑๐ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจท าให้เกิดการแตกความสามัคคีใน

หน่วยงาน 
-ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 

๙.๑๑ ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน          
ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน 
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

๙.๑๒ ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์
อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็น
ผลงานของตน 

๑๐. การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีแนวทางดังนี้ 

๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรม
จริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคม 

๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย                    

รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคมต้อง

มีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติและโลกใบนี้ 
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- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหาของ
ตนเอง เช่น กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 

- ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุกศาสนาที่
นับถือ สอนให้คนท าความดี 

๑๐.๓ การด ารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง           
โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 

- ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม 
พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นล าดับ 

- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล 
ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมและต่อ
ตนเอง 

- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายมี
การวางแผนและด าเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืนฐานความรู้และ
คุณธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 

๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมาย 

11. แสดงหรือมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 11.1 บุคลากรของเทศบาลต าบลนาน้อย จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 11.2 บุคลากรของเทศบาลต าบลนาน้อย ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการ
กระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลนาน้อย โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือ
บุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้
ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ 

  11.3  บุคลากรของเทศบาลต าบลนาน้อย จะตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่  
ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลนาน้อย หรืออาจเกิด
ผลกระทบต่อเทศบาลต าบลนาน้อย ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
  11.4  บุคลากรของเทศบาลต าบลนาน้อย จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรม
องค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
กระท ากับบุคคลใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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