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ค าน า 
      
      เทศบาลต าบลยางตลาด  ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)  โดยมี
โครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม  มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลยางตลาด  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ. ๒๔๙๖   
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๑๓  พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙  และเพ่ือให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์  (ก.ท.จังหวัด) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง และการใช้
ต าแหน่งพนักงานของเทศบาลให้เหมาะสม  ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล  
ยางตลาด  ให้เหมาะสมอีกด้วย 

      เทศบาลต าบลยางตลาด  จึงได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  (พ .ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)  
ใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า  สมารถลดขั้นตอบการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้ผลเป็นอย่างดี  

 

             คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  
         เทศบาลต าบลยางตลาด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 



 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
เทศบาลต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท, หรือ ก.อบต.) 

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการ
ใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  ปริมาณและ
คุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของเทศบาลต าบลยางตลาด  โดยให้เทศบาลต าบล 
ยางตลาด  จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
  ๑.๒ คณะกรรมการกลางข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท, หรือ ก.อบต.) ได้มีมติ
เห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   โดยก าหนดแนวทางให้ เทศบาล   
จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็น กรอบในการก าหนดต าแหน่ง  และการใช้ต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนอัตราก าลัง เพ่ือ วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล   วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  
วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  ๑.๓ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลยางตลาด จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง  
๓ ป ี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ขึ้น 
 
 
 
 ๒.๑  เพ่ือให้เทศบาลต าบลยางตลาด  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม  
ไม่ซ้ าซ้อน 

๒.๒ เพื่อให้ เทศบาลต าบลยางตลาด  มีการก าหนดต าแหน่ง   การจัดอัตราก าลัง โครงสร้าง
ส่วนราชการ ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของ เทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒.๓  เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างว่า ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

๒.๔  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล 
ยางตลาด 
 
 
           
 
 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

๒. วัตถุประสงค ์
 



 

-๒- 
๒.๕ เพื่อให้เทศบาลต าบลยางตลาด  สามารถวางแผนอัตราก าลัง  ในการบรรจุแต่งตั้ง 

พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล  
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า 
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการปรับลดและยุบเลิกต าแหน่งที่ซ้ าซ้อนและไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๒.๖ เพ่ือให้เทศบาลต าบลยางตลาด  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 

 
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลยางตลาด ซึ่งมีนายกเทศมนตรีต าบล

ยางตลาดเป็นประธาน เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลยางตลาด   
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายผู้บริหาร   และสภาพปัญหาของ เทศบาล เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้
จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลังตามหน่วยงานต่างๆให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการ
พิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
 ๓.๒  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับ 
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลยางตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓ .๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply Prissure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆโดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง 
   ๓.๓.๑ การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนด
ระดับชั้นงานในแต่ละประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   ๓.๓.๒ การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยหลักการแล้วการจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการ
ก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่
ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือใช้การท างานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
        
    

๓. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
 



 

-๓- 
  ๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง( Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมุติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่าอย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งาน
เทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น  การค านวณเวลาที่ใช้
ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ( Relative information) มากกว่า
จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามี
ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่นก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
  ๓.๕  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้อง
ใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมุติฐานที่ว่า  หากผลงานที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณา
แนวทางในการก าหนด /เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างาน
ตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  ๓ .๖  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย
ใน ๓ ประเด็น ดังนี้ 
   ๓ .๖.๑ เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพื้นท่ีนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไป จะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   ๓ .๖.๒  เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้นอาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
   ๓ .๖.๓  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่างๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ๓ .๗  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมุติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงาน
แบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  ๓ .๘  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
คน  โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
 
 
          
 
 



 

-๔- 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม  เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม (Right jobs) มากกว่าการเพ่ิม /ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก  รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการท างานก็
พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน  และส่วนราชการอ่ืนก็
ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วน
ราชการเลย  โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า  กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง ( Effective Man Power 
Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่
จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วน
ราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนการจริง( Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าผล
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ( Process Re-engineer)
อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
  ๓.๙ องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการ 
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพ
ความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน 
 
 
 

เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของเทศบาลต าบลยางตลาด มีความสมบูรณ์ครบถ้วนสามารถ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลยางตลาดได้วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน 
ความจ าเป็น ความจ าเป็นพื้นฐาน และความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ ก่อสร้างระบบประปาดื่มได้ ๑ ชุมชน ๑ โรงกรอง เพื่อให้ประชาชนได้ดื่มน้ าสะอาด ถูก 

สุขอนามัย ปราศจากเชื้อโรคให้ครอบคลุมทุกชุมชน 
๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า ให้ได้มาตรฐาน 

ครอบคลุมทุกชุมชน 
๑.๓ ปรับปรุงสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟูา ประปา ร่องระบายน้ าปูองกันน้ าท่วม 
๑.๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ และถนนสายหลัก ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองสวยงาม อย่าง 

มีอัตลักษณ์ 
          

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 
 



 

-๕- 
๑.๕ ขยายการให้บริการไฟฟูา ประปา สาธารณะให้ทั่วถึงทั้งเขตเทศบาลต าบลยางตลาด 

๒. ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ จัดงบประมาณให้มีการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมชุมชนพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

 เพื่อให้มีรายได้เสริม 
๒.๒ พัฒนาเพื่อยกระดับตลาดสดให้ได้มาตรฐาน “ผู้ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย” ตลาดสะอาด 

สวยงาม น้ าไม่ท่วมขัง ก าจัดหนู และแมลงสาบ 
๒.๓ ส่งเสริมการค้าในตลาด เพ่ือเพ่ิมจ านวนลูกค้าเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่ายให้ชุมชน 
๒.๔ ส่งเสริมตลาดชุมชน (ถนนคนเดิน) เพ่ือเป็นช่องทางการหน่ายสินค้าจากครัวเรือน วิสาหกิจ 

ชุมชน และธุรกิจขนาดย่อม 
๓. ด้านสังคม 

๓.๑ จัดให้มีรถ รับ-ส่งนักเรียน นักศึกษา ที่ไปเรียนในตัวจังหวัด และภายในเขตเทศบาลฟรี เพื่อ 
เป็นการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้มีรายได้น้อย พร้อมเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ตามหลักเกณฑ์ท่ีทางราชการ
ก าหนด 

๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานที่เรียนดีแต่ยากจนให้เรียนในระดับปริญญาตรี (โครงการ ๑ ทุน 
 ๑ ชุมชน) 

๓.๓ จัดระบบปูองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน “ชุมชนสุขใจ ปลอดภัย 
ตลอดวัน” ด้วยศูนย์เฝูาระวังภัยชุมชนโดย อปพร. และติดตั้งกล้อง CCTV เพ่ิมเติมในจุดเสียงทุกชุมชน 

๓.๔ สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ยากไร้ หรือผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและทุพพลภาพ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

๓.๕ สนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายในชุมชน ทั้งเครือข่ายสตรี สภาเด็กและเยาชน เครือข่ายด้าน 
สุขภาพ เครือข่ายผู้สูงอายุ เกิดการรวมพลังเพื่อสร้างจิตส านักในการท าประโยชน์ให้กับสังคม 

๓.๖ พัฒนาศักยภาพ ทักษะของบุคลากร และเครือข่ายอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ให้มี 
ความช านาญและพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัย 

๓.๗ จัดท าโครงการสายตรวจชุมชน  โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ฝุาย 
ปกครอง  ต ารวจ และอาสาสมัคร เพ่ือดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยในชุมชน 

๓.๘ จัดให้มีศูนย์แจ้งเหตุสาธารณภัยและช่วยเหลือแก่ประชาชน ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือสอดรบกับ 
โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ( OTOS) โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่น
(EMS) โครงการสายตรวจชุมชน โครงการเมืองปลอดภัยฯลฯ 

๔. ด้านการเมือง การบริหาร 
๔.๑ สนับสนุนให้มีสภาชุมชน โดยแต่งตั้งคณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจ าตัวแทนทุกชุมชน 

 เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างใกล้ชิด  ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคิด การวาง
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางตลาดร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการ เวที “ร่วมกันคิดและก าหนดทิศทางเทศบาล
ต าบลยางตลาดในอนาคต ”และจัดให้มีเวทีประชาคมเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลของประชาชน
อย่างสม่ าเสมอ 

๔.๒ พัฒนาเทศบาลต าบลยางตลาดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองคนดี เมืองมีความสุข โดยให้หลัก ๕ส. 
คือ สะอาด สะดวก สบาย สวยงาม และสดชื่น 

๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาล รวมถึง ความรู้ 
ความเข้าใจ ในเรื่องการเมือง การปกครอง ในระบบประชาธิปไตย 

๔.๔ พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ สร้าง 
วัฒนธรรม องค์กรที่ดีในเรื่องการบริการประชาชน ในการอุทิศตนให้กับราชการ ในการรักองค์กรและในเรื่อง
ความสามัคคี 
 
          



 

-๖- 
๔.๕ พัฒนาองค์กรเทศบาลต าบลยางตลาดเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดี 

 และเป็นหน่วยงานบริการสังคมที่ดีมีมาตรฐาน 
๕. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๕.๑ จัดหารถดูดสิ่งปฏิกูลเพ่ิม เพื่อให้บริการรวดเร็วขึ้น เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน 
 “๓๐ บาทรักษาทุกส้วม” 

๕.๒ พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาขยะตกค้าง รวมถึงสิ่งปฏิกูล  
น้ าเสียและมลพิษต่างๆ 

๕.๓ จัดระบบการรักษาความสะอาดของถนนทุกสายในเขตเทศบาล รวมถึงความสะอาดใน  
ล าคลองต่างๆด้วย 

๕.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
๕.๕ ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น  
๕.๖ สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงานน้ ามัน ไฟฟูา และลดปริมาณ 

ขยะมูลฝอยเปลี่ยนขยะมูลฝอยให้เป็นสิ่งมีค่า โดยจัดตั้งกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบล  
ยางตลาด 

๕.๗ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ปรับปรุงสวนสาธารณะให้สวยงาม เป็นสถานที่ 
พักผ่อน และออกก าลังกายของประชาชน เป็นปอดของเมือง 

๖. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๖.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ อินเตอร์เน็ตชุมชน ขยายเครือข่ายครอบคลุมทุกชุมชน 
๖.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ ด้านภาษาเพ่ือเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) 
๖.๓ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมทุกชุมชนอย่างเท่าเทียม 
๖.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการบ ารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรมประเพณี จารีตประเพณี  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๖.๕ พัฒนา “ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อประชาชน” (ศูนย์ ICT) ให้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และแหล่ง 

ความรู้ของประชาชน 
๖.๖ ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ การเรียนรู้ของ 

นักเรียนเยาชน และประชาชนทั่วไป 

๗. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 
๗.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดทุกระดับ สนับสนุน “ลานกีฬาด้านยา 

เสพติด ๑ ชุมชน ๑ ลานกีฬา ” เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายให้สุขภาพแข็งแรงและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในกีฬา
ทุกประเภท 

๗.๒ จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่ช่วยสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีให้แก่ประชาชน 
 โดยจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกก าบังกายต่างๆ เช่น ฟิตเนส ลานกิจกรรมกลางแจ้ง รวมถึง
สถานที่ส าหรับเรียนรู้ ฝึกฝนทางด้านศิลปะต่างๆ 

๗.๓ ส่งแสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปลูกฝังค่านิยมที่ด้านกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน โดย 
สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ สนับสนุนชมรมกีฬา เพื่อพัฒนาด้านกีฬาและพัฒนาร่างกายให้
แข็งแรง ประชาชนทุกวัยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

๗.๔ ส่งเสริมให้เกิดกีฬาชุมชน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในชุมชน เกิดความสามัคคี 
ห่างไกลยาเสพติด 
 
           
 
 



 

-๗- 
 
 

การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลยางตลาด  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการ  
ร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความ เข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล 
ยางตลาด  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลต าบลยางตลาดจะสมบูรณ์ได้
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นท่ีเกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนว
ทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  เทศบาลต าบลยางตลาดยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุก
กลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและ
พัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วน
ด้านพัฒนาอาชีพนั้น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นและยังจัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดย
ส่วนรวม 
   การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลยางตลาด  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ และรวมกฎหมายอ่ืนของเทศบาล ดังนี้ 
      พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ 
       มาตรา  ๕๐  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ท่ีต้องท าในเขตเทศบาลต่อไปนี้  

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
(๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัด  

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๘) บ ารุงศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

มาตรา  ๕๑  ภายใต้การบังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลอาจท ากิจการใดๆในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีน้ าสะอาดหรือน้ าประปา 
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ หรือท่าข้าม 
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนกิจสถาน 
(๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๖) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(๙) เทศพาณิชย์ 

 
 

 

๕. ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



 

-๘- 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
  มาตรา ๑๖  ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในถิ่นของตนเอง ดังนี้  

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
(๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า 
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐)การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ 

ผู้ด้อยโอกาส 
(๑๑)การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี  

ของท้องถิ่น   
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
(๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรง 
       มหรสพและสาธารณสถานอ่ืนๆ 
(๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน 
       ทรัพยากรธรรมชาตแิละ สิง่แวดล้อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา 
       ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
(๓๑) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ  
       ประกาศก าหนด 
        

 



 

-๙- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลยางตลาด (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 
 วิสัยทัศน์(Vision) เทศบาลต าบลยางตลาด 
 
 
 

พันธกิจเทศบาลต าบลยางตลาด 
๑. พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพ่ือเอาชนะความยากจน 
๒. พัฒนาระบบภูมิคุ้มกันเพื่อการปลอดยาเสพติด 
๓. พัฒนาตรวจสอบเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๔. พัฒนาการบริการให้เกิดความประทับใจ 
๕. พัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
๖. พัฒนาการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพและปลอดมลพิษ 
๗. พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
เป้าหมาย 
๑. เสริมสร้างการเรียนรู้และน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อเอาชนะความยากจน  
๒. ส่งเสริมตลาดชุมชน(ถนนคนเดิน)เพ่ือเป็นช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าจากครัวเรือนสู่วิสาหกิจ

ชุมชนและธุรกิจขนาดย่อม  
๓. ส่งเสริมให้เกิดกีฬาชุมชน เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในชุมชน เกิดความสามัคคีห่างไกลยา 

เสพติด 
๔. สร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๕. การปราบปรามการทุจริต 
๖. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และสาธารณภัย  
๗. การพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ์  และการให้บริการภาครัฐ 
๘. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๙. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ตัวช้ีวัด 
๑.สภาพแวดล้อมชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นชุมชนที่น่าอยู่ 
๒. ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้เพ่ิมข้ึน เพียงพอต่อการด ารงชีพและไม่มีหนี้สิน 
๓. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ  ได้รับการสงเคราะห์มีคุณภาพท่ีดีขึ้น 
๔. ประชาชนมีสุขอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 
๕. จ านวนประชาชนที่ด าเนินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมมากข้ึน 
๖. จ านวนครัวเรือนที่คัดแยกขยะและสามารถน ากับมาใช้ประโยชน์มีเพ่ิมมากข้ึน  
๗. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากข้ึน 
 
           

“เมืองน่าอยู่  เมืองคนดี  เมืองมีความสุข” 



 

-๑๐- 
 

ค่าเป้าหมาย 
๑.สภาพแวดล้อมชุมชนมีความปลอดภัยและเป็นชุมชนที่น่าอยู่ 
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
กลยุทธ์ 
๑.ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน/ซอย ให้สะดวกต่อการสัญจรและสะอาดร่มรื่นสวยงาม 
๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
๓. การป้องกันน้ าท่วมและน้ าเสีย 
๔. ปรับปรุงและพัฒนาการก าจัดขยะมูลฝอยและปฏิกูลให้ถูกหลักสุขาภิบาล 
๕. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๗. ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  และปกป้องสถาบัน 
๘. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
๙. อบรม  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ  และคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

 
 

ภารกิจหลัก 
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
๓. ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
๔. ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
๕. การพัฒนาเมืองและการบริหาร 
๖. การส่งเสริมกีฬา 
ภารกิจรอง 
๑. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
๓. การปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
๔. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 

 
 

 

 

 

 

 

๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์กรปกครองท้องถิ่นจะด าเนินการ 
 
 
 



 

-๑๑- 

 

  แนวทางการด าเนินงานของเทศบาลต าบลยางตลาดในอนาคต ได้มุ่งเน้นเป็นเปูาหมายไปยัง
การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาในด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ซึ่งเทศบาลมีความจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้ความรู้และเข้าถึงชุมชนและบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือ หรือปูองกันภัยที่จะเกิดแก่ประชาชน 

  เทศบาลต าบลยางตลาด  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๘ ส่วนราชการ 
ได้แก่ 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
๒. กองคลัง 
๓. กองช่าง 
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
๖. กองการศึกษา 
๗. กองสวัสดิการสังคม 
๘. หน่วยตรวจสอบภายใน 
ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลัง จ านวนทั้งสิ้น  ๙๗  อัตรา ดังนี้ 
๑. พนักงานเทศบาล    จ านวน   ๔๘  อัตรา 
๒. พนักงานครูเทศบาล     จ านวน   ๘   อัตรา 
๓. ลูกจ้างประจ า     จ านวน  ๒ อัตรา  
๔. พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  ๓๙   อัตรา 
ให้เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน และมีความต้องการใช้บุคลากร 

ที่มีความช านาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจ โดยค านึงถึงสถานการณ์คลังของหน่วยงาน จึงได้ก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการเดิม และก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ เพื่อให้
สามารถแห้ปัญหาของเทศบาลต าบลยางตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลยางตลาด 

 
จุดแข้ง S 
๑. ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาล และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง ลดปัญหาการโอนย้าย 
๒. มีอายุเฉลี่ย  ๒๕ – ๔๕ ปี ซึ่งเป็นวัยท างาน 
๓. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
๔. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดยใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 
๕. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

จุดอ่อน W 
๑. ท างานแทนกันไม่ได้ในบางสายงานที่ต้องใช้ความรู้
เฉพาทาง 
๒. พนักงานที่มีอายุงานมาก ท างานในลักษณะยึดติด
กับการท างานที่ตนเคยปฏิบัติ โดยไม่ยอมเปิดใจรับ
การปฏิบัติงานแนวทางใหม่ๆ 
๓. ขาดขวัญและก าลังในในการปฏิบัติงาน 
๔. มีภาระหนี้สิน 
 

 

 

 

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 
 
 



 

-๑๒- 
โอกาส O 
๑. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
๒. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
๓. ประชาชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหาร ผู้น าใน
ฐานะตัวแทน และการบริหารงานของเทศบาล 

ข้อจ ากัด T 
๑. รายได้น้อย  ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
๒. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
๓. พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
ให้บริการ 
๔. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของเทศบาลต าบลยางตลาด 

จุดแข็ง S 
๑. บุคลากรมีความรักถ่ิน 
๒. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
๓. ประชาชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหาร ผู้น าใน
ฐานะตัวแทน และการบริหารงานของเทศบาล 
๔. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
๕. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
๖. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
๗. คณะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลยึดหลักการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ ประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
๘. ท าเลที่ตั้งเหมาะแก่การเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยง
การค้า  การท่องเที่ยว การลงทุน และเส้นทาง
คมนาคม 
๙. มีทุนทางสังคมและประเพณีวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ได้แก่ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
ประเพณี ภาษา ศิลปะพ้ืนบ้าน หัตถกรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเหมาะแก่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์
๑๐. มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้เขต
พ้ืนที่ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่
หลากหลาย 
๑๑. ประชาชนมีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลาย
ด้าน ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและ
สร้างรายได้ของตนเองได้ เช่น ปลูกดอกมะลิ  ร้อย
พวงมาลัย  ขายเกลือ  

จุดอ่อน W 
๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
๒. ขาดการท างานเป็นทีม 
๓. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอ หรือไม่มีเลย 
๔. การรวมกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ขาด
ความเข้มแข็งคระกรรมการกลุ่มขาดการบริหาร
จัดการกลุ่มท่ีด ี
๕. ยังไม่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบการ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและการบริการที่ดี
การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
และอ าเภออ่ืน 
๖. ขาดการส่งเสริมการให้ความรู้ ทักษะในการแปรรูป
ผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และขาดการสร้าง
เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่มีจุดขายที่เป็น
เอกลักษณ์ หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่น ไม่มีแหล่ง
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
๗. มีระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการใหม่ๆ จ านวน
มากท าให้การปฏิบัติของพนักงานเทศบาลในบางครั้ง
ไม่ทันต่อเหตุการณ ์

 

 

        



 

-๑๓- 
โอกาส O 
๑. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาล 
๒. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
๓. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาล ท าให้รู้
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น 
๕. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานบรรลุ
เปูาประสงค ์
๖. นโยบายเมืองน่าอยู่เทศบาลมีภารกิจตาม พ.ร.บ.
กระจายอ านาจฯในการจัดการทรัพยากรและพัฒนา
เมืองชุมชนของตน ที่สอดคล้องความเป็นเอกลักษณ์
ท้องถิ่น 
๗. นโยบายรัฐเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ความสอดคล้องกับแนวนโยบายด้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการของ
เทศบาล ที่มุ่งจัดระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
๘. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความสะดวก
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 
๙. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการ
เร่งด่วนและโครงสร้างการเกินศักยภาพ มีหลาย
ช่องทางได้แก่ จังหวัด กรมที่สังกัด และหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้อง 
๑๐. มีวัดสามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อม ให้เป็น
แหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนและ
ประชาชนในต าบล 

ข้อจ ากัด T 
๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติใสชุมชน การด าเนินการ
ทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ีน้อง 
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้
ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ท างานได้ ครอบคลุมภารกิจของเทศบาล 
๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่จ านวน
ประชากร และภารกิจ 
๔. ขยะในครัวเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร และโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกวัน ท าให้ไม่
สามารถจัดการขยะมูลฝอยได้ทันต่อการก่อให้เกิดขยะ
จึงเกิดปัญหามลพิษจากขยะข้ึน 
๕. ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอาจ
เนื่องมาจากปัญหายาเสพติด และการว่างงาน 
๖. ความต้องการของประชาชนบางโครงการ กิจกรรม 
มีแนวทางปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย 
เมื่อเทศบาลระงับ หรือชะลอการด าเนินการเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง ประชาชนเกิดความไม่พึง
พอใจมีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

   

  จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลยางตลาด ดังกล่าว  เทศบาลต าบลยางตลาด  มีภารกิจอ านาจ
หน้าที่ที่ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว   ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 
๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 
 
 



 

-๑๔- 

๘.๑  โครงสร้างของส่วนราชการ เทศบาลต าบลยางตลาด (มีฐานะเป็นกอง) ดังนี้ 
   ๑. ส านักปลัดเทศบาล 
   ๒ . กองคลัง 
   ๓. กองช่าง 
   ๔ . กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ๕ . กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
   ๖ . กองการศึกษา 
   ๗ . กองสวัสดิการสังคม 
   ๘. หน่วยตรวจสอบภายใน 

           เทศบาลต าบลยางตลาด  ได้น าสภาพปัญหาความเดือดร้อน  ความต้องการของประชาชนมาเป็น
แนวทางในการก าหนดจ านวนอัตราก าลังในช่วงระยะเวลา  ๓  ปี  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ให้สามารถ
จัดหาบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงกับภารกิจหน้าที่  ที่มีความเร่งด่วนและจ าเป็นที่ต้องได้รับการแก้ไข 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน   เทศบาลจึงได้ก าหนดจ านวนอัตราก าลังในกรอบโครงสร้างอัตราก าลัง  ๓  ปี 
ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖  ดังนี้  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
๑.๑  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
       ๑.๑ งานธุรการ 
       ๑.๒ งานการเจ้าหน้าที ่
       ๑.๓ งานทะเบียนราษฎร 
       ๑.๔  งานกิจการสภา 
๑.๒  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
       ๑.๒.๑  งานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
       ๑.๒.๒  งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
และความมั่นคง 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
๑.๑  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
       ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
       ๑.๒ งานทะเบียนราษฎร 
       ๑.๓  งานกิจการสภา 
       ๑.๔ งานส่งเสริมการเกษตร 
๑.๒  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
       ๑.๒.๑  งานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
       ๑.๒.๒  งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
และความมั่นคง 
๑.๓  งานการเจ้าหน้าที่ 

 

๒. กองคลัง 
๒.๑ ฝ่ายพัฒนารายได้ 
  ๒.๒.๑ งานธุรการ 
  ๒.๒.๒ งานการเงินและบัญช ี
  ๒.๒.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
  ๒.๒.๔ งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้

๒. กองคลัง 
๒.๑ ฝ่ายพัฒนารายได้ 
   ๒.๒.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
   ๒.๒.๒ งานการเงินและบัญช ี
   ๒.๒.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   ๒.๒.๔ งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้

 

๓. กองช่าง 
 ๓.๑  ฝ่ายการโยธา 
    ๓.๑.๑ งานธุรการ 
    ๓.๑.๒ งานวิศวกร 
    ๓.๑.๓ งานสถาปัตยกรรม 
    ๓.๑.๔ งานสาธารณูปโภค/งานสวนสาธารณะ 
 

๓. กองช่าง 
๓.๑  ฝ่ายการโยธา 
    ๓.๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
    ๓.๑.๒ งานวิศวกรโยธา 
    ๓.๑.๓ งานสถาปัตยกรรม 
    ๓.๑.๔ งานสาธารณูปโภค/งานสวนสาธารณะ 
     

 



 

           
-๑๕- 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม ่ หมายเหตุ 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
  ๔.๑.๑ งานธุรการ 
  ๔.๑.๒ งานสุขาภิบาลและอนามัย 
           สิ่งแวดล้อม 
  ๔.๑.๓ งานสัตวแพทย์/ปูองกันและควบคุม 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
    ๔.๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
    ๔.๑.๒ งานสุขาภิบาลและอนามัย 
             สิ่งแวดล้อม 
    ๔.๑.๓ งานสัตวแพทย์/ปูองกันและควบคุม 

 

๕. กองวิชาการและแผนงาน 
๕.๑ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
    ๕.๑.๑ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๕.๒ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
    ๕.๒.๑ งานธุรการ 
    ๕.๒.๒ งานประชาสัมพันธ ์
    ๕.๒.๓ งานนิติการ 

๕. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
๕.๑ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
    ๕.๑.๑ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๕.๒ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
    ๕.๒.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
    ๕.๒.๒ งานประชาสัมพันธ ์
    ๕.๒.๓ งานนิติการ 

 

๖. กองการศึกษา 
๖.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา 
  ๖.๑.๑ งานธุรการ 
  ๖.๑.๒ งานการศึกษาปฐมวัย 
  ๖.๑.๓ งานกีฬาและนันทนาการ 

๖. กองการศึกษา 
๖.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา 
  ๖.๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
  ๖.๑.๒ งานการศึกษาปฐมวัย 
  ๖.๑.๓ งานกีฬาและนันทนาการ 

 

๗. กองสวัสดิการและสังคม 
๗.๑ ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
  ๗.๑.๑  งานธุรการ 
  ๗.๑.๒  งานสังคมสงเคราะห์ 
  ๗.๑.๓  งานพัฒนาชุมชน 
  ๗.๑.๔  งานส่งเสริมการเกษตร 
   

๗. กองสวัสดิการสังคม 
๗.๑ ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
  ๗.๑.๑  งานบริหารงานทั่วไป 
  ๗.๑.๒  งานสังคมสงเคราะห์ 
  ๗.๑.๓  งานพัฒนาชุมชน 
   

 

 ๘. หน่วยตรวจสอบภายใน 
     ๘.๑ งานตรวจสอบภายใน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๖- 
 

     ๘.๒  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
              จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  สมารถน ามาวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง
ของเทศบาลต าบลยางตลาด  เพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้ 
        ๑. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) จ านวน   ๑  อัตรา  
  ๒. รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน   ๒  อัตรา  

  ส านักปลัดเทศบาล 
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณกลาง งานกิจการสภา งานการเจ้าหน้าที่ 
งานควบคุมภายใน งานทะเบียนราษฎร งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน งานราชการทั่วไปของเทศบาลต าบลยางตลาด และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือได้รับมอบหมาย  มีบุคลากรปฏิบัติงานจ านวน   ๒๒   อัตรา  ดังนี้ 

๑. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) จ านวน  ๑  อัตรา  
๒. หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จ านวน  ๑  อัตรา  
๓. หัวหน้าฝุายปูองกันฯ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  จ านวน  ๑  อัตรา 
๔. นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.     จ านวน  ๑  อัตรา 
๕. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     จ านวน  ๒  อัตรา 
๖. เจ้าพนักงานทะเบียนช านาญงาน    จ านวน  ๒  อัตรา 
๗. เจ้าพนักงานทะเบียน ปง./ชง.     จ านวน  ๑  อัตรา 
๘. เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน  จ านวน  ๑  อัตรา 
๙. เจ้าพนักงานเทศกิจช านาญงาน    จ านวน  ๒  อัตรา 
๑๐. เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน    จ านวน  ๑  อัตรา 
ลูกจ้างประจ า 
๑๑. พนักงานขับรถดับเพลิง     จ านวน  ๑  อัตรา 
๑๒. พนักงานขับรถยนต์      จ านวน  ๑  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒ)ิ 
๑๓. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล     จ านวน  ๑  อัตรา  
๑๔. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน     จ านวน  ๑  อัตรา  
๑๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  ๒  อัตรา 
๑๖. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ(พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิ) จ านวน  ๑  อัตรา  
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) 
๑๗. พนักงานขับรถยนต์(ดับเพลิง)     จ านวน  ๒  อัตรา 

กองคลัง 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุของเทศบาล งานทะเบียนทรัพย์สินของ

เทศบาล งานพัฒนารายได้ งานจัดเก็บรายได้ และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย มีบุคลากร
ปฏิบัติงาน  จ านวน   ๑๓   อัตรา  ดังนี ้

๑. ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)  จ านวน  ๑  อัตรา 
๒. หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จ านวน  ๑  อัตรา  
๓. นักวิชาการพัสดุช านาญการ     จ านวน  ๑  อัตรา  
๔. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ    จ านวน  ๑  อัตรา  
๕. นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ    จ านวน  ๑  อัตรา 

 



 

-๑๗- 
๖. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   จ านวน  ๑  อัตรา 
๗. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน    จ านวน  ๑  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒ)ิ 
๘. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี     จ านวน  ๑  อัตรา 
๙. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้     จ านวน  ๑  อัตรา  
๑๐. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ      จ านวน  ๑  อัตรา  
๑๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จ านวน  ๑  อัตรา  
๑๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  ๑  อัตรา  
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) 
๑๓. พนักงานขับรถยนต์      จ านวน  ๑  อัตรา  
กองช่าง 

           มีหน้าทีร่ับผิดชอบเก่ียวกับงานวิศวกรรมและโยธา งานสาธารณูปโภค งานสถาปัตยกรรม งาน
สวนสาธารณะ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ และงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  มีบุคลากรปฏิบัติงาน  จ านวน    ๑๓    อัตรา  ดังนี้ 

๑. ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จ านวน  ๑  อัตรา 
๒. หัวหน้าฝุายการโยธา(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จ านวน  ๑  อัตรา 
๓. วิศวกรโยธาช านาญการ     จ านวน  ๑  อัตรา  
๔. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน     จ านวน  ๑  อัตรา  
๕. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     จ านวน  ๑  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒ)ิ 
๖. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา      จ านวน  ๑  อัตรา  
๗. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  ๑  อัตรา  
๘. นักการ       จ านวน  ๑  อัตรา  
๙. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา      จ านวน  ๑  อัตรา  
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) 
๑๐. คนสวน       จ านวน  ๑  อัตรา  
๑๑. พนักงานขับรถยนต์      จ านวน  ๓  อัตรา 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม งานกองทุนหลักประสันสุขภาพ งานสุขาภิบาลน้ า งานสุขาภิบาลอาหารและตลาดสด/ตลาดถนน
คนเดิน/ร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร งานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย งานก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  มีบุคลากรปฏิบัติงานจ านวน   ๙    
อัตรา  ดังนี้ 

๑. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) จ านวน  ๑  อัตรา  
๒. หัวหน้าฝุายบริการสาธารณสุข(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) จ านวน  ๑  อัตรา 
๓. นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ     จ านวน  ๑  อัตรา 
๔. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน      จ านวน  ๑  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒ)ิ 
๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      จ านวน  ๑  อัตรา  
๖. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล      จ านวน  ๑  อัตรา 

 
 



 

-๑๘- 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) 
๗. พนักงานขับรถยนต์(ขยะ)      จ านวน  ๓  อัตรา  
กองวิชาการและแผนงาน 
มีหน้าที่เก่ียวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล งานศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบ
ปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่างๆที่เก่ียวกับงานกฎหมาย ด าเนินการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน ด าเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ งานด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ ด าเนินการศูนย์ด ารงธรรมและงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย  มีบุคลากรปฏิบัติงานจ านวน   ๙    อัตรา  ดังนี้ 

๑. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จ านวน  ๑  อัตรา  
๒. หัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จ านวน  ๑  อัตรา  
๓. หัวหน้าฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จ านวน  ๑  อัตรา  
๔. นิติกรช านาญการ       จ านวน  ๑  อัตรา  
๕. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน     จ านวน  ๑  อัตรา 
๖. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน      จ านวน  ๑  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒ)ิ 
๗. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์      จ านวน  ๑  อัตรา  
๘. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      จ านวน  ๒  อัตรา 
กองการศึกษา 

 

                 มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเก่ียวกับ งานโรงเรียน และการศึกษาปฐมวัย มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ 
ศูนย์ โรงเรียนปริญญาชีวิตเทศบาลต าบลยางตลาด(ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) งานกีฬาและนันทนาการ 
งานสภาเด็กและเยาวชน งานประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  มี
บุคลากรปฏิบัติงานจ านวน   ๑๘    อัตรา  ดังนี้ 

๑. ผู้อ านวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)  จ านวน  ๑  อัตรา 
๒. หัวหน้าฝุายบริหารงานการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)   จ านวน  ๑  อัตรา 
๓. นักสันทนาการช านาญการ      จ านวน  ๑  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒ)ิ 
๔. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน      จ านวน  ๑  อัตรา 
๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      จ านวน  ๒  อัตรา  
พนักงานครูเทศบาล(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางโคกค้อ) 
๖. ครู คศ.๒        จ านวน  ๒  อัตรา  
๗. ครู  คศ.๑        จ านวน  ๒  อัตรา 
๘. ครูผู้ช่วย        จ านวน  ๔  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒ)ิศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัดกลางโคกค้อ 
๙. ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ     จ านวน  ๑  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัดกลางโคกค้อ 
๑๐. ผู้ดูแลเด็ก        จ านวน  ๓  อัตรา  

 
 
          
 



 

-๑๙- 
 

 กองสวัสดิการสังคม 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ทุกข์ยาก
ขาดแคลน ไร้ที่พ่ึงและผู้ปุวยเอดส์ งานพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย
และสุขาภิบาล งานจัดท าข้อมูล จปฐ. งานส่งเสริมครอบครัวและเผยแพร่ความรู้ในการด าเนินชีวิตในครอบครัว 
งานฝึกอบรมทางวิชาการด้านพัฒนาอาชีพ งานส่งเสริมอาชีพและการลงทุนในชุมชน งานส่งเสริมให้ความรู้
วิชาการด้านการเกษตร ส่งเสริมสินค้าทางการเกษตร  มีบุคลากรปฏิบัติงานจ านวน   ๙    อัตรา  ดังนี้ 

๑. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) จ านวน  ๑  อัตรา  
๒. หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชน(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)  จ านวน  ๑  อัตรา 
๓. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ      จ านวน  ๑  อัตรา  
๔. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ      จ านวน  ๑  อัตรา  
๕. นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ     จ านวน  ๑  อัตรา  
๖. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน      จ านวน  ๑  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)  
๗. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน       จ านวน  ๑  อัตรา 
๘. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน     จ านวน  ๑  อัตรา 
๙. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      จ านวน  ๑  อัตรา  

 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานการตรวจสอบ 

ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการ
เก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบ การสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและ
ทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล งานตรวจสอบติดตาม
และการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ 
ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับ
ตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข 
ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย มีบุคลากร
ปฏิบัติงานจ านวน   ๑    อัตรา  ดังนี ้

๑. นักวิชการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.  จ านวน  ๑    อัตรา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

-๔๙- 
 

   
  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นทรัพยากรภาครัฐที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐไปสู่เปูาหมายและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
ข้าราชการจึงต้องเป็น ผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตามท่ีทางราชการต้องการ และจาก
สภาวการในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้ระบบราชการมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ปรับตัวเพ่ือให้สามารถบริหารประเทศ ให้อยู่รอดและเจริญก้าวหน้าได้  การพัฒนาข้าราชการจึงเป็นกลไก
ส าคัญที่จะสนับสนุนให้ระบบราชการมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การบริหารประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นโยบายในการพัฒนาข้าราชการจากเดิมท่ีเคยเน้นให้มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงกลายมาเป็นการพัฒนาข้าราชการ ให้เป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก เพื่อเป็นแรงผลักดันต่อ
ความส าเร็จขององค์กร  โดยเฉพาะภาคราชการส่วนท้องถิ่น การกระจายอ านาจและการถ่ายโอนอ านาจจาก
ส่วนกลางมาสู่ส่วนท้องถิ่น มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการภาครัฐให้คล่องตัวมาก
ขึ้น โดยมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือ  ในการ
สนับสนุนให้เจตนารมณ์ดังกล่าวบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปในลักษณะต่างคนต่างพัฒนา ยังขาดการบูรณาการและการหล่อหลอมค่านิยม องค์ความรู้ทักษะและ
สมรรถนะที่พึงประสงค์ในภาพรวม  
         จากที่กล่าวข้างต้น เทศบาลต าบลยางตลาด จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพ่ือให้องค์กรได้ใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางการพัฒนา
และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  สมรรถนะ  
คุณธรรมและ จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งเสริมสร้างให้
ปฏิบัติงานโดยเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและเกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ในการสร้างธรรมาภิบาล  
         ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและ
องค์กรสุจริตธรรม ที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)  
         กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ยกย่องข้าราชการ/ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม  
         กลยุทธ์ที ่๑.๒  สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (องค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีหมายถึง 
สถานที่ ที่มีบุคคลมาอยู่ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันด้วยความเอ้ืออาทร มีความเคารพในความเป็นปัจเจกชน
ของสมาชิกทุกคน เอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน ใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ รับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงานและ การตัดสินใจของตนเอง รวมทั้งให้ความส าคัญต่อสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ 
ต้องการ และคาดหวังจากองค์การและ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน)  
  กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สร้างทักษะและพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
ต่าง ๆ  

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ปลุกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตรและพระบรมราโชวาท 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่ข้าราชการทุก 

ระดับ  
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สร้างศูนย์กลางในการให้ค าปรึกษา แนะน าและข้อมูลข่าวสารด้านธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ ๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการอย่างเข้มข้น  
กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

และ สู่มาตรฐานสากล  
 

๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 
 
 



 

-๕๐- 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
  กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย โดยยึด
หลัก ธรรมาภิบาล และคุณธรรม จริยธรรม  
  กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ และผลักดันให้มีการปฏิบัติ
ตาม ประมวลจรรยาบรรณของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจน   
  กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาล 
   กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
กฎระเบียบ ที่เก่ียวข้อง เช่น อาจจัดให้มีการประเมินผลแบบ ๓๖๐ องศา เป็นต้น  
  กลยุทธ์ที่ ๔.๒ เปิดให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตาม
สถานการณ์ การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
 
 
          เทศบาลต าบลยางตลาด ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพ่ือให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนี้  

๑. พึงเป็นผู้มีความนอบน้อมต่อผู้อาวุโส ต่อเพื่อนร่วมงานและประชาชน  
หมายถึง  - การไหว้เพ่ือแสดงความเคารพ  

   - การให้เกียรติซึ่งกันและกันในทุกระดับชั้น  
   - การพูดจาไพเราะ สุภาพ  
   - มีมารยาท รู้จักกาลเทศะ  
  ๒. พึงเป็นผู้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ   
  หมายถึง - การเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน  
    - ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ราชการและงดเว้นอบายมุขทั้ง
ปวง 
    - แต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยม ตามกาลเทศะหรือระเบียบกฏเกณฑ์ท่ีก าหนด   
 

๓. พึงด ารงตนให้ตั้งม่ันอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและ  
มีความรับผิดชอบ  

หมายถึง - มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน  
  - การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์  
  - มีความรับผิดชอบในต าแหน่งหน้าที่  
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมภิบาล  
หมายถึง - การมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน แผนการท างานและการมอบหมายงานที่ชัดเจน  

โปร่งใส โดยสามารถแจ้งล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้
ทราบ เพื่อสามารถ ตรวจสอบและติดตามได้  
   - มีการตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการที่ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาค ประชาชน ในการตรวจสอบการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน  
   - มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีชัดเจน
และ เข้าใจง่าย  
 

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
 
 
 



 

-๕๑- 
  ๕. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของ  
ประชาชนเป็นหลัก  
  หมายถึง - การให้บริการระหว่างผู้ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือนร่วมงาน การให้บริการระหว่าง
หน่วยงาน โดยให้ถือว่าเพ่ือร่วมงานคือผู้รับบริการหรือลูกค้า  
   - การให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม 
    - ความมีน้ าใจ ดูแลเอาใจใส่เพ่ือนร่วมงานและประชาชน  
   - การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็วและตรงต่อเวลา  
   - การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใสและรักษาประโยชน์แก่เพ่ือนร่วมงาน 
หรือประชาชนผู้มารับบริการทุกคน  
  ๖. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า   
  หมายถึง - การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จตามก าหนดและบรรลุเปูาหมายตามที่วางไว้   
   - การปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตของ 
ระเบียบ กฎหมาย  
   - การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่าทั้งในส่วน
ของ การใช้เงินและใช้เวลา  
  ๗. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ   
  หมายถึง - การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ เช่น การเข้าอบรม 
ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง 
    - การศึกษาระเบียบ กฎหมายเพ่ือให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องแม่นย า   
   - การพัฒนาจิตใจของตนเองอยู่เสมอ เช่น การศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรม การอบรม
ต่างๆ 

 
 
  

     
 
  
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
                                                                                                                               



27 

 

 


