แผนอัตรากําลัง ๓ ปี
(ปี งบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐)

เทศบาลตําบลศรีโพธิ$เงิน
อําเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย

คํานํา
การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลศรี โพธิ เงิ น มีวตั ถุ ประสงค์เพื&อนําไปใช้เป็ น
เครื& องมือในการวางแผนการใช้อตั รากําลังคน การกําหนดทิศทางและเป้ าหมายในการพัฒนากําลังคนให้
สามารถดําเนิ นการตามภารกิจของเทศบาลตําบลศรี โพธิ เงินได้สําเร็ จและยังสามารถคาดคะเนได้วา่ อนาคต
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จะมีการใช้อตั รากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตําแหน่งใด จํานวน
เท่าใด จึงจะเหมาะสมกับปริ มาณงานและภารกิจของเทศบาล อีกทั4งยังสามารถใช้เป็ นเครื& องมือในการ
ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ หารงานบุคคลไม่ให้เกิ นกว่าร้ อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
เพื&อให้การดําเนินการตามภารกิจของเทศบาลตําบลศรี โพธิเงินบรรลุวตั ถุประสงค์เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล เทศบาลตําบลศรี โพธิ เงินจึงได้จดั ทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี พ.ศ. 2558-2560
ขึ4นเพื&อเป็ นแนวทางในการบริ หารงานต่อไป

เทศบาลตําบลศรี โพธิ$เงิน

สารบัญ
รายการ
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี
4. สภาพปั ญหาความต้องการของประชาชนในเขตพื4นที&
5. ภารกิจ อํานาจหน้าที&ของเทศบาล
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองของเทศบาล
7. สรุ ปปั ญหาและแนวทางในการบริ หารงานบุคคล
8. โครงสร้างการกําหนดส่ วนราชการ
9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี&ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื&น
10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
11.บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ ตาํ แหน่งและการกําหนดเลขที&ตาํ แหน่งในส่ วนราชการ
12.แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ&น
13.ประกาศคุณธรรม จริ ยธรรมของข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ&น

ภาคผนวก
1. บัญชีสรุ ปงบหน้าตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี
2. คําสั&งแต่งตั4งคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี
3. บันทึกรายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี
4. ประกาศใช้แผนอัตรากําลัง 3 ปี รอบปี 2558-2560
5. ประกาศโครงสร้างส่ วนราชการ
6. คําสั&งจัดบุคลากรลงสู่ ตาํ แหน่ง

หน้ า
1
2
3
4
5
10
11
12
15
17
18
20
21

-1ด้วยเทศบาลตําบลศรี โพธิเงิน มีความจําเป็ นที&จะต้องจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560)
เพื&อจะวางแผนในการกําหนดตําแหน่งพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื&อให้การปฏิบตั ิราชการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามอํานาจหน้าที&ของเทศบาลตําบลศรี โพธิเงิน โดยดําเนินการตามขั4นตอน ดังนี4

1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ& น (ก.กลาง)เรื& อง มาตรฐาน
ทัว& ไปเกี& ยวกับอัตราตําแหน่ ง กําหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ& น (ก.จังหวัด)
กําหนดตําแหน่ งข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ& น ว่าจะมี ตาํ แหน่ งใด ระดับใด อยู่ในส่ วนราชการใด
จํานวนเท่าใด ให้คาํ นึ งถึ งภาระหน้าที&ความรับผิดชอบลักษณะงานที&ตอ้ งปฏิ บตั ิ ความยากและคุณภาพ ของ
งาน ปริ มาณ ตลอดจนทั4งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลตําบลศรี โพธิ เงิ น ที& จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้
เทศบาลตําบลศรี โพธิ เงิ น จัดทําแผนอัตรากํา ลังของข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ& น เพื&อใช้ในการ
กําหนดตําแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ&น (ก.กลาง)
ทั4ง นี4 ให้เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารที& ค ณะกรรมการกลางข้า ราชการหรื อพนัก งานส่ ว นท้อ งถิ& น
(ก.กลาง) กําหนด
1.2 คณะกรรมการกลางข้า ราชการ หรื อพนัก งานส่ วนท้องถิ& น (ก.กลาง) เรื& องมาตรฐานทัว& ไป
เกี&ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที& 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทัว& ไปเกี& ยวกับพนักงานจ้างสําหรับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ&นดังกล่าว กําหนดเพื&อเป็ นการปรับปรุ งแนวทางการบริ หารงานบุคคลของลูกจ้างให้เกิ ด
ความเหมาะสมและให้ ก ารปฏิ บ ัติ ห น้า ที& ร าชการขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ& น เกิ ด ความคล่ อ งตัว
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลและประโยชน์สูงสุ ดในการบริ หารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ& น
โดยได้กาํ หนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ& นนํามาตรฐานทัว& ไปเกี& ยวกับพนักงาน
จ้างมากําหนดเป็ นประกาศหลักเกณฑ์และเงื& อนไขเกี& ยวกับพนักงานจ้าง พร้ อมทั4งให้เทศบาลตําบลศรี โพธิ
เงิ นดําเนิ นการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ& น
เรื& อง มาตรฐานทัว& ไปเกี&ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที& 3) ลงวันที& 1 สิ งหาคม 2557
1.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรื อพนักงานส่ วนท้องถิ& น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็ นชอบประกาศ
กําหนดการกําหนดตําแหน่ งข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ& น โดยกําหนดแนวทางให้เทศบาลตําบลศรี
โพธิ เงิ น จัดทํา แผนอัตรากํา ลัง ของเทศบาล เพื& อ เป็ นกรอบในการกํา หนดตํา แหน่ ง และการใช้ตาํ แหน่ ง
ข้า ราชการหรื อ พนัก งานส่ ว นท้อ งถิ& น ลู ก จ้า งประจํา และพนัก งานจ้า ง โดยให้ เ สนอให้ ค ณะกรรมการ
ข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ& นจังหวัดเชี ยงราย พิจารณาให้ความเป็ นชอบโดยได้กาํ หนดให้เทศบาล
ตําบลศรี โพธิ เงิน แต่งตั4งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะห์อาํ นาจหน้าที&และภารกิจของเทศบาล
ตํา บลศรี โ พธิ เงิ น วิ เ คราะห์ ค วามต้อ งการกํา ลัง คน วิ เ คราะห์ ก ารวางแผนการใช้ก ํา ลัง คน จัด ทํา กรอบ
อัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑ์และเงื&อนไขในการกําหนดตําแหน่งข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ&น
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

-21.4 จากหลัก การและเหตุ ผ ลดัง กล่ าว เทศบาลตําบลศรี โพธิ เงิ น จึ งได้จดั ทําแผนอัตรากํา ลัง 3 ปี
สําหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ขึ4น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื&อให้เทศบาลตําบลศรี โพธิ เงิน มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้างที&
เหมาะสมไม่ซ4 าํ ซ้อนอันจะเป็ นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตําบลศรี โพธิเงิน
2.2 เพื&อให้เทศบาลตําบลศรี โพธิ เงิน มีการกําหนดตําแหน่งการจัดอัตรากําลัง โครงสร้างให้เหมาะสม
กับอํานาจหน้าที&ของเทศบาลตําบลศรี โพธิเงินตามกฎหมายจัดตั4งเทศบาล และตามพระราชบัญญัติกาํ หนด
แผนและขั4นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ&น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที&เกี&ยวข้อง
2.3 เพื&อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงรายสามารถตรวจสอบการกําหนดตําแหน่ง
และการใช้ตาํ แหน่งข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ&น ลูกจ้างประจําว่าถูกต้องเหมาะสมหรื อไม่
2.4 เพื&อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย สามารถตรวจสอบการกําหนดประเภท
ตําแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตําแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรื อไม่
2.5 เพื&อเป็ นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช้อตั รากําลังการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตําบลศรี โพธิ เงิน
2.6 เพื&อให้เทศบาลตําบลศรี โพธิ เงินสามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุแต่งตั4งข้าราชการ และ
การใช้อตั รากําลังของบุคลากรเพื&อให้การบริ หารงานของเทศบาลตําบลศรี โพธิ เงิน เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ ต่อภารกิจตามอํานาจหน้าที& มีประสิ ทธิ ภาพมีความคุม้ ค่าสามารถลดขั4นตอนการ
ปฏิบตั ิงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที&ไม่จาํ เป็ นการปฏิบตั ิภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็ นอย่างดี
2.7 เพื&อให้เทศบาลตําบลศรี โพธิ เงินดําเนิ นการวางแผนการใช้อตั รากําลังบุคลากรให้เหมาะสม การ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื& องมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ หารงานบุคคล
ของเทศบาลตําบลศรี โพธิเงินให้เป็ นไปตามที&กฎหมายกําหนด
2.8 เพื&อให้เทศบาลตําบลศรี โพธิ เงินมีการกําหนดตําแหน่งอัตรากําลังของบุคลากรที&สามารถ
ตอบสนองการปฏิบตั ิของเทศบาลตําบลศรี โพธิเงินที&มีความจําเป็ นเร่ งด่วน และสนองนโยบายของรัฐ หรื อ
มติคณะรัฐมนตรี หรื อนโยบายของเทศบาลตําบลศรี โพธิเงิน
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3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลศรี โพธิ เงิ น โดยคณะกรรมการจัดทําแผน
อัตรากําลังซึ& งประกอบด้วยนายกเทศมนตรี เป็ นประธาน ปลัดเทศบาล หัวหน้ากอง เป็ นกรรมการ และ
บุคลากร เป็ นเลขานุการ เห็นสมควรให้จดั ทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยให้มีขอบเขตเนื4อหาครอบคลุมในเรื& อง
ต่างๆ ดังต่อไปนี4
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที&ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลศรี โพธิ เงิน ตามกฎหมายจัดตั4ง
เทศบาล และ พระราชบัญญัติแผนและขั4นตอนการกระจายอํานาจให้องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ& น พ.ศ.2542
ตลอดจนกฎหมายอื& น ให้ ส อดคล้อ งกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แผนพัฒ นาจัง หวัด
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรั ฐบาล มติ คณะรั ฐมนตรี นโยบายผูบ้ ริ หารและองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ&น รวมถึงสภาพปั ญหาของเทศบาลตําบลศรี โพธิเงิน
3.2 กําหนดโครงสร้ างการแบ่งส่ วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื&อรองรั บภารกิ จตาม
อํา นาจหน้า ที& ค วามรั บ ผิด ชอบ ให้ ส ามารถแก้ปั ญ หาของจัง หวัดเชี ย งราย ได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 กําหนดตําแหน่งในสายงานต่างๆ จํานวนตําแหน่ง และระดับตําแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที&ความรับผิดชอบ ปริ มาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั4งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่างๆ
3.4 กําหนดความต้องการพนักงานจ้างในเทศบาลตําบลศรี โพธิ เงิน โดยให้หวั หน้าส่ วนราชการเข้า
มามีส่วนร่ วม เพื&อกําหนดความจําเป็ นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอํานาจ
หน้ า ที& ที& ต้อ งปฏิ บ ัติ อ ย่ า งแท้จ ริ ง และต้ อ งคํา นึ ง ถึ ง โครงสร้ า งส่ ว นราชการ และจํา นวนข้อ ราชการ
ลูกจ้างประจํา ในเทศบาลตําบลศรี โพธิเงินประกอบการกําหนดประเภทตําแหน่งพนักงานจ้าง
3.5 กําหนดประเภทตําแหน่ งพนักงานจ้าง จํานวนตําแหน่ งให้เหมาะสมกับภารกิ จ อํานาจหน้าที&
ความรับผิดชอบ ปริ มาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่ วนราชการของเทศบาลตําบล
ศรี โพธิ เงิน
3.6 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ หารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี& สิบ
บาทของงบประมาณรายจ่าย
3.7 ให้ขา้ ราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ&น ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนา
ความรู ้ความสามารถอย่างน้อยปี ละ 1 ครั4ง
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4. สภาพปัญหาของพืน< ที=และความต้ องการของประชาชน
ตําบลศรี โพธิ เงิน อําเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย มีหมู่บา้ นที&รับผิดชอบ 8 หมู่บา้ น
จํานวนประชากร รวม 2,004 คน มีเนื4 อที&ท4 งั หมดประมาณ 8,252 ไร่ เป็ นพื4นที&ทาํ การเกษตรจํานวน 4,535 ไร่
(เขตความรับผิดชอบ) 29 ตารางกิโลเมตร พื4นที&ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาและมีที&ราบและที&ราบลุ่ม นอกจากนี4
ยังมีป่าสงวนแห่งชาติแม่ปืม ต้นนํ4าลําธารที&ใช้ในการเกษตรของตําบล แม่น4 าํ ร่ องเปา หนองเพิงนาค
ห้วยดอกด้าย ซึ& งเป็ นแหล่งนํ4าที&ใช้ในการเกษตรของราษฎรในตําบล
ในการนี4เทศบาลตําบลศรี โพธิเงิน ได้ลงประชาคมหมู่บา้ นเพื&อรับทราบปั ญหาและความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละหมู่บา้ นโดยรวบรวมปั ญหา และความต้องการของหมู่บา้ นต่างๆ มาวิเคราะห์และสรุ ปผล
โดยแบ่งออกเป็ นด้านต่าง ๆ จํานวน 8 ด้าน ดังนี4
1. ด้ านโครงสร้ างพืน< ฐาน
สภาพปัญหา
(1) ปั ญหาการระบายนํ4าบางหมู่บา้ นยังไม่ทว&ั ถึง ยังมีปัญหานํ4าท่วมขังในฤดูฝน
(2) ปั ญหาการคมนาคมระหว่างตําบล ยังมีบางแห่งยังไม่สะดวก
ความต้ องการ
(1) สร้างรางระบายนํ4า , ว่างท่อ , ระบายนํ4า
(2) สร้างถนนให้เพียงพอกับความต้องการและขยายเขตไฟฟ้ า
2. ด้ านเศรษฐกิจและสั งคม
สภาพปัญหา
(1) ขาดการดูแลเอาใจใส่ ผสู ้ ู งอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูพ้ ิการ
(2) พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่ ลูกเท่าที&ควร เพราะต้องการทํามาหากินเลี4ยงปากเลี4ยงท้อง
(3) ประชาชนในพื4นที&ไม่มีอาชีพเสริ ม
ความต้ องการ
(1) มีเบี4ยผูส้ ู งอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูพ้ ิการ
(2) มีกิจกรรมส่ งเสริ มอาชีพให้แก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส
(3) มีกิจกรรมให้ความรู ้ในการดูแลผูส้ ู งอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูพ้ ิการ
(4) มีกิจกรรมสร้างความรักความเข้าใจระหว่างพ่อ-แม่ ลูก
(5) อบรมให้ความรู ้ดา้ นอาชี พเสริ ม

-53. ด้ านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สภาพปัญหา
(1) ไม่มีเทคโนโลยีที&ทนั สมัยใช้ประกอบการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอ
(2) เยาวชนไม่มีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมด้านศาสนา จริ ยธรรม ศิลปวัฒนธรรม
ความต้ องการ
(1) จัดตั4งศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนตําบล
(2) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน
4. ด้ านการเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม
สภาพปัญหา
(1) การสร้างความเข้าใจเรื& องระเบียบกฎหมายให้ประชาชนเข้าใจต้องใช้เวลาและการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ&นโดยรัฐบาลกลางยังขาดความ
แน่นอน ทําให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ&นไม่สามารถวางแผนดําเนินงานได้ใน
ระยะเวลายาวและไม่บรรลุเป้ าประสงค์ที&วางไว้
ความต้ องการ
(1) จัดกิจกรรมให้ความรู ้ ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนทั4งกฎหมายทัว& ไปและกฎหมาย
ท้องถิ&น
5. ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ= งแวดล้ อม
สภาพปัญหา
(1) ระบบการจัดเก็บขยะยังไม่ได้มาตรฐาน
(2) ประชาชนบางส่ วนยังขาดความรู ้สึกรักท้องถิ&นยังสร้างมลพิษหรื อสิ& งแปลกปลอมแก่
สิ& งแวดล้อมและยังไม่ให้ความร่ วมมือในการอนุรักษ์ส&ิ งแวดล้อม เช่น ยังไม่ให้ความร่ ว
มือในการคัดแยกขยะ
ความต้ องการ
(1) จัดให้มีรถเก็บขยะและถังขยะทุกครัวเรื อน
(2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้จดั กิจกรรมปลูกป่ า บวชป่ า สร้างฝาย กิจกรรมรณรงค์คดั
แยกขยะ
6. ด้ านสาธารณสุ ข
สภาพปัญหา
(1) ประชาชน ให้ความสนใจด้านสุ ขภาพของตนเองน้อย
(2) ประชาชนไม่ค่อยมีเวลาในการออกกําลังกาย ห่วงเรื& องปากท้องเป็ นสําคัญ

-6ความต้ องการ
(1) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้ จัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ การปรับเปลี&ยนพฤติกรรม ของ
ประชาชน
(2) ส่ งเสริ มกิจกรรมการออกกําลังกาย
(3) สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แต่ละหมู่บา้ น
7. ด้ านแหล่ งนํา<
สภาพปัญหา
(1) ปั ญหาระบบการส่ งนํ4าและกักเก็บนํ4าเพื&อการเกษตรไม่เพียงพอ
(2) การตื4นเขินของแหล่งนํ4า อ่างเก็บนํ4า การขุดลอก ต้องใช้งบประมาณมาก
ความต้ องการ
(1) ขุดลอก สร้างเหมือง ปรับปรุ งอ่างเก็บนํ4า ให้กกั เก็บนํ4าได้เพียงพอต่อการเกษตร
(2) ประสานงานกับหน่วยงานที&เกี&ยวข้องเพื&อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
8. ด้ านอืน= ๆ
สภาพปัญหา
(1) ประชาชนบางคนยังไม่รู้บทบาทหน้าที&ในการชําระภาษี
ความต้ องการ
(1) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสารให้ความรู ้เรื& องภาษีให้กบั ประชาชน

5. ภารกิจ อํานาจหน้ าที=ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน=
เทศบาลตําบลศรี โพธิเงิน มีอาํ นาจหน้าที&ของเทศบาลตําบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ&มเติมจนถึง (ฉบับที& 13) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั4นตอนการกระจาย
อํานาจให้องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ&น พ.ศ.2542 โดยใช้เทคนิควิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจ SWOT ทั4งนี4ทาํ ให้ทราบว่าเทศบาลตําบลศรี โพธิเงิน มีอาํ นาจหน้าที&
ดําเนินการแก้ไขปั ญหาในเขตพื4นที&ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส ในการดําเนิ นการตามภารกิจหลัก SWOT เทศบาลตําบลศรี โพธิเงิน กําหนดวิธีการ
ดําเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผน และรวมกฎหมายอื&น รวมถึงความต้องการของราษฎร และนโยบาย
ของนายกเทศมนตรี ตาํ บลศรี โพธิเงิน ประกอบกับต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐ และนโยบายของ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ&น โดยสามารถกําหนดแบ่งภารกิจได้เป็ น 7 ด้าน ดังนี4

-71. ด้ านโครงสร้ างพืน< ฐาน มีภารกิจทีเ= กีย= วข้ อง ดังนี<
- จัดให้มีและบํารุ งรักษาทางนํ4าและทางบก
- รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ4า ทางเดิน และที&สาธารณะ รวมทั4งกําจัดมูลฝอย
และสิ& งปฏิบตั ิกลู
- ส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ให้มีน4 าํ เพื&อการอุปโภค บริ โภค และการเกษตร
- ให้มีและบํารุ งไฟฟ้ าหรื อแสงสว่างโดยวิธีอื&น
- ให้มีและบํารุ งสถานที&ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
- ให้มีและส่ งเสริ มกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
2. ด้ านส่ งเสริมคุณภาพชี วติ มีภารกิจทีเ= กีย= วข้ อง ดังนี<
- ส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุ และผูพ้ ิการ
- ป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
- ส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- บํารุ งและส่ งเสริ มการประกอบอาชีพของราษฎร
3. ด้ านการจัดระเบียบชุ มชน สั งคม และการรักษาความสงบเรียบร้ อยมีภารกิจทีเ= กีย= วข้ อง ดังนี<
- การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การประสานกับหน่วยงานที&เกี&ยวข้องในการจัดระเบียบชุ มชน / สังคม / การรักษา
ความสงบเรี ยบร้อย
4. ด้ านการวางแผน การส่ งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่ องเทีย= วมีภารกิจทีเ= กีย= วข้ อง ดังนี<
- ส่ งเสริ มให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
- กิจการเกี&ยวกับการพาณิ ชย์
- การท่องเที&ยว
- การผังเมือง
- ให้มีตลาด ท่าเทียบเรื อ และท่าข้าม
5. ด้ านการบริ หารจัดการและการอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ= งแวดล้ อม มีภารกิจที=เกี=ยวข้ อง
ดังนี<
- คุม้ ครอง ดูแล และบํารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ& งแวดล้อม
6. ด้ านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ=น มีภารกิจทีเ= กีย= วข้ อง ดังนี<
- บํารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ&น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ&น

-87. ด้ านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่ วนราชการ และองค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ=น มีภารกิจทีเ= กีย= วข้ อง ดังนี<
- การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ&นของตนเอง
- การจัดให้มีและบํารุ งรักษาทางบก ทางนํ4า และทางระบายนํ4า
- การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ ท่าข้าม และที&จอดรถ
- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื&นๆ
- การสาธารณูปการ
- การส่ งเสริ ม การฝึ ก และประกอบอาชีพ
- การพาณิ ชย์ และการส่ งเสริ มการลงทุน
- การส่ งเสริ มการท่องเที&ยว
- การจัดการศึกษา
- การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และ
ผูด้ อ้ ยโอกาส
- การบํารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ&น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ&น
- การปรับปรุ งแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี&ยวกับที&อยูอ่ าศัย
- การจัดให้มีและบํารุ งรักษาสถานที&พกั ผ่อนหย่อนใจ
- การส่ งเสริ มกีฬา
- การส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ความเสมอภาค และสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน
- ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ&น
- การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
- การกําจัดมูลฝอย สิ& งปฏิกลู และนํ4าเสี ย
- การสาธารณสุ ข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
- การจัดให้มีและควบคุมสุ สานและฌาปนสถาน
- การควบคุมการเลี4ยงสัตว์
- การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
- การรักษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื&นๆ
- การจัดการ การบํารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ ที&ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ& งแวดล้อม
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การผังเมือง
การขนส่ งและการวิศวกรรมจราจร
การดูแลรักษาที&สาธารณะ
การควบคุมอาคาร
การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรี ยบร้อย การส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- กิจกรรมอื&นใดที&เป็ นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ&นตามที&คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
- ปฏิบตั ิหน้าที&อื&นตามที&ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรื อบุคลากร
ให้ตามความจําเป็ นและสมควร
- การคุม้ ครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ภารกิจ ทั4ง 7 ด้าน ตามที&กฎหมายกําหนดให้อาํ นาจกับเทศบาลตําบล จะสามารถดําเนิ นการแก้ไข
ปั ญหาต่างๆ ของเทศบาลตําบลศรี โพธิเงินได้เป็ นอย่างดี และมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล โดยคํานึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพื4นที& ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของนายกเทศมนตรี ตาํ บล
ศรี โพธิ เงิน เป็ นสําคัญ

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที= เทศบาลตําบลศรีโพธิ$เงิน จะดําเนินการ
เทศบาลตําบลศรี โพธิ$เงิน มีภารกิจหลัก ทีจ= ะต้ องดําเนินการ ดังนี<
1. การพัฒนาแหล่งนํ4าเพื&อการเกษตรและอุปโภคบริ โภค
2. การส่ งเสริ มกลุ่มอาชีพ กลุ่มผูว้ า่ งงาน ผูม้ ีรายได้ต&าํ มีรายได้เพียงพอบนพื4นฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง
3. การส่ งเสริ มการผลิตทางการเกษตรคุณภาพดี เพิ&มมูลค่าสิ นค้าทางการเกษตร
4. การปรับปรุ งโครงสร้างพื4นฐาน
5. ส่ งเสริ มดูแลสุ ขภาพ การออกกําลังกาย ห่างไกลยาเสพติด
6. ส่ งเสริ มการศึกษา
7. การสงเคราะห์ผดู ้ อ้ ยโอกาส เด็กสตรี และคนชรา
8. การส่ งเสริ มขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
9. การพัฒนาการเมือง การบริ หาร
10. การพัฒนาสิ& งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
11. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
12. การป้ องกันและปราบปรามคอรัปชัน&

-10เทศบาลตําบลศรี โพธิ$เงิน มีภารกิจรอง ทีจ= ะต้ องดําเนินการ ดังนี<
1. การส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย ป้ องกันและระงับโรคติดต่อ
2. การปรับปรุ งแหล่งท่องเที&ยว
3. การส่ งเสริ มและพัฒนาทางด้านกีฬา
4. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ&นในภาคประชาคมหมู่บา้ น
และตําบล
5. ส่ งเสริ มให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด ดูแลความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของ
หมู่บา้ น
6. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. การแปรรู ปสิ นค้าทางการเกษตร
8. การพัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ

7. สรุ ปปัญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร้ างส่ วนราชการและกรอบอัตรากําลัง
เนื&องจากเทศบาลตําบลศรี โพธิเงิน เป็ นเทศบาลตําบลขนาดเล็ก ตามที& ก.ท.จ. เชียงราย จึงได้กาํ หนด
โครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการออกเป็ น 4 กอง ได้แก่
1) สํานักปลัดเทศบาล
2) กองคลัง
3) กองช่าง
4) กองการศึกษา
ทั4งนี4ได้กาํ หนดกรอบอัตรากําลังข้าราชการจํานวนทั4งสิ4 น 18 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผูม้ ีคุณวุฒิ) จํานวน 3 อัตรา รวมกําหนดตําแหน่งเกี&ยวกับบุคลากรทั4งสิ4 นจํานวน 21 คน ซึ& งเปรี ยบเทียบ
กับจํานวนอัตรากําลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ&นในเขตพื4นที&อาํ เภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย ซึ& งมีสภาพ
พื4นที&ใกล้เคียงกัน จะเห็นได้วา่ การกําหนดอัตรากําลังของเทศบาลตําบลศรี โพธิเงินยังไม่มีความเหมาะสม
ดังนี4
ลําดับที&

อปท.

กําหนด
ส่วนราชการ

1
2
3
4
5

ทต.ศรี โพธิเงิน
ทต.ป่ าแดด
ทต.ป่ าแงะ
ทต.สันมะค่า
ทต.โรงช้าง

4
5
5
4
4

งบประมาณ
รายจ่าย
ประจําปี 2557
10,000,000
40,000,000
53,491,810
27,393,000
19,000,000

ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ&น
(อัตรา)
18
48
63
27
15

ลูกจ้างประจํา
(อัตรา)
3
4
-

พนักงานจ้าง หมายเหตุ
(อัตรา)
3
49
52
11
10

-11เนื&องจากที&ผา่ นมาเทศบาลตําบลศรี โพธิเงินมีภารกิจและปริ มาณงานที&เพิ&มมากขึ4นจํานวนมากใน
ส่ วนของกองคลัง และจํานวนบุคลากรที&มีอยูไ่ ม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิภารกิจให้สาํ เร็ จลุล่วงได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิผล ดังนั4น ขอยุบเลิกตําแหน่ง จํานวน 2 ตําแหน่ง เนื& องจากมีบุคลากรภายใน
องค์กรได้ยา้ ยเปลี&ยนสายงาน,สอบเปลี&ยนสายงานได้ และมีคุณวุฒิที&จะเลื&อนดํารงตําแหน่งในระดับที&สูงขึ4น
จึงมีความจําเป็ นต้องยุบเลิกในตําแหน่งนั4น เพื&อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบริ หารบุคคลที&อาจจะเกินร้อยละสี& สิบ
และแก้ไขปั ญหาการบริ หารภายในส่ วนราชการของเทศบาลตําบลศรี โพธิเงินต่อไป
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8. โครงสร้ างการกําหนดส่ วนราชการ
จากการที&เทศบาลตําบลศรี โพธิเงิน ได้กาํ หนดภารกิจหลัก และภารกิจรองที&จะดําเนินการดังกล่าว
โดยเทศบาลตําบลศรี โพธิเงินได้กาํ หนดตําแหน่งของเทศบาล และพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว
ซึ& งในระยะแรกการกําหนดโครงสร้างส่ วนราชการที&จะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั4นอาจกําหนดเป็ น
ภารกิจอยูใ่ นงาน หรื อ กําหนดเป็ นฝ่ ายในระยะต่อไปเมื&อมีการดําเนิ นการตามภารกิจนั4น และเทศบาลตําบล
ศรี โพธิ เงิน ไดพิจารณาถึงภารกิจนั4น มีปริ มาณงานมากพอก็อาจจะจัดตั4งเป็ นส่ วนราชการต่อไป ดังนี4
8.1 โครงสร้ างส่ วนราชการเทศบาลตําบล
เทศบาลตําบลศรี โพธิ$เงิน อําเภอป่ าแดด จังหวัดเชี ยงราย
โครงสร้ างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน
โครงสร้ างตามแผนอัตรากําลังใหม่
หมายเหตุ
1.สํ านักปลัดเทศบาล
1. สํ านักปลัดเทศบาล
1.1 งานธุ รการ
1.1 งานบริ หารงานทัว& ไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.2 งานธุ รการ
1.3 งานการเจ้าหน้าที&
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.4 งานการเจ้าหน้าที&
1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.5 งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
2. กองคลัง
2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.1 งานการเงิน
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.2 งานบัญชี
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.4 งานทะเบียนพาณิ ชย์
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.5 งานทะเบียนพาณิ ชย์
3. กองช่ าง
3. กองช่ าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานสาธารณูปโภค
3.3 งานสาธารณูปโภค
4. กองการศึกษา
4. กองการศึกษา
4.1 งานบริ หารการศึกษา
4.1 งานบริ หารการศึกษา
4.2 งานส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา และ
4.2 งานส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
5.หน่ วยตรวจสอบภายใน
5.หน่ วยตรวจสอบภายใน
5.1 งานตรวจสอบภายใน
5.1 งานตรวจสอบภายใน

-138.2 การวิเคราะห์ การกําหนดตําแหน่ ง
เทศบาลตําบลศรี โพธิเงิน ได้วเิ คราะห์การกําหนดตําแหน่งจากภารกิจที&จะดําเนิ นการในแต่ละส่ วน
ราชการในอนาคต 3 ปี ซึ& งเป็ นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริ มาณงานในแต่ละส่ วนราชการมีเท่าใด เพื&อนํามา
วิเคราะห์วา่ จะใช้ตาํ แหน่งใด จํานวนเท่าใด ในส่ วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจ และปริ มาณงาน และเพื&อให้คุม้ ค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ของเทศบาลตําบลศรี โพธิเงิน และเพื&อให้
การบริ หารงานของเทศบาลตําบลศรี โพธิเงิน เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล โดยนําผลการ
วิเคราะห์ตาํ แหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ปี ดังนี4
การจัดกรอบอัตรากําลัง 3 ปี ระหว่ างปี 2558-2560
เทศบาลตําบลศรี โพธิ$เงิน อําเภอป่ าแดด จังหวัดเชี ยงราย

ส่ วนราชการ
ปลัดเทศบาล (นักบริ หารงานเทศบาล 7)
สํ านักปลัดเทศบาล
นักบริ หารงานทัว& ไป 6
บุคลากร 3-5/6ว
เจ้าหน้าที&บริ หารงานทัว& ไป 3-5/6ว
เจ้าหน้าที&วเิ คราะห์นโยบายและแผน 3-5/6ว
นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว
เจ้าพนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2-4/5
เจ้าพนักงานธุ รการ 2-4/5
พนักงานจ้ างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ)
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที&ธุรการ จ.1

อัตราตําแหน่ งทีค= าดว่ า
กรอบอัตรา
จะต้ องใช้ ในช่ วง
เพิม= / ลด
กําลังเดิม ระยะเวลา 3 ปี ข้ างหน้ า
2558 2559 2560 2558 2559 2560
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

-1
-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

หมาย
เหตุ

ยุบกรอบ
ว่างเดิม

ว่างเดิม

-148.2 การวิเคราะห์ การกําหนดตําแหน่ ง
การจัดกรอบอัตรากําลัง 3 ปี ระหว่ างปี 2558-2560
เทศบาลตําบลศรี โพธิ$เงิน อําเภอป่ าแดด จังหวัดเชี ยงราย

ส่ วนราชการ
กองคลัง
นักบริ หารงานคลัง (ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง 7)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5/6ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6ว
เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5
พนักงานจ้ างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ)
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที&จดั เก็บรายได้ จ.1
กองช่ าง
นักบริ หารงานช่าง 6
เจ้าหน้าที&บริ หารงานช่าง 6
นายช่างโยธา 6ว
กองการศึกษา
นักบริ หารการศึกษา 6
พนักงานจ้ างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ)
ผูด้ ูแลเด็ก คศ.1
เจ้าหน้าที&ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว
รวม

อัตราตําแหน่ งทีค= าดว่ า
กรอบอัตรา จะต้ องใช้ ในช่ วง
เพิม= / ลด
หมายเหตุ
กําลังเดิม ระยะเวลา 3 ปี ข้ างหน้ า
2558 2559 2560 2558 2559 2560
1
1
1
-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-1
-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
-

1
-

1
-

1
1

-2

-

+1
+1

ว่างเดิม
ยุบกรอบ

ว่างเดิม

ว่างเดิม

ต่ อด้ วย Excel (ภาระค่าใช้ จ่าย)
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ข้าราชการ พนักงานเทศบาลและลู กจ้างจะพึงปฏิ บตั ิ หน้าที& ด้วยความซื& อสัตย์ สุ จริ ต อย่างเต็ม
กําลังความสามารถด้วยความรอบคอบ รวดเร็ ว ขยันหมัน& เพียร โดยคํานึ งถึ งประโยชน์ของทางราชการและ
ให้บริ การประชาชนอย่างเสมอภาค
เทศบาลตําบลศรี โพธิ เงิ น จะกํา หนดแนวทางการพัฒนาพนัก งานเทศบาล พนัก งานจ้างตาม
ภารกิ จ โดยการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เพื&อเพิ&มพูนความรู ้ ทักษะ
ทัศนคติ มี คุณธรรม และจริ ย ธรรมอันจะทําให้การปฏิ บตั ิ หน้า ที& ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้า ง
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคนทุกตําแหน่งมีโอกาสได้รับการ
พัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ทั4งนี4 วิธีการพัฒนา ดังนี4
แนวทางการพัฒนา ได้แก่
1. การฝึ กอบรม
2. การศึกษา หรื อดูงาน
3. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ หรื อการสัมมนา
4. การสอนงานหรื อการให้คาํ ปรึ กษาด้วยวิธีการที&เหมาะสม
หลักสู ตรการพัฒนา ได้แก่
1. หลักสู ตรความรู ้พ4ืนฐานในการปฏิบตั ิราชการ
2. หลักสู ตรการพัฒนาเกี&ยวกับงานในหน้าที&รับผิดชอบ
3. หลักสู ตรความรู ้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง
4. หลักสู ตรด้านการบริ หาร
5. หลักสู ตรด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้ าราชการหรือพนักงานส่ วนท้ องถิน=
เทศบาลตําบลศรี โพธิเงิน ได้จดั ทําประกาศเทศบาลตําบลศรี โพธิ เงิน เรื& องประมวลจริ ยธรรมของ
ข้าราชการ ลงวันที& 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เพื&อให้พนักงานและพนักงานจ้าง ได้ยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี4
(1) การยึดมัน& ในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
(2) การยึดมัน& ในคุณธรรมและจริ ยธรรม
(3) การมีจิตสํานึกที&ดี ซื& อสัตย์ และรับผิดชอบ
(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(5) การยืนหยัดทําในสิ& งที&ถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
(6) การให้บริ การแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
(7) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริ ง
(8) การมัง& ผลสัมฤทธิ ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้
(9) การยึดมัน& ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(10) การสร้างจิตสํานักงานให้ประชาชนในท้องถิ&นประพฤติตนเป็ นพลเมืองที&ดีร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่าอยูค่ ู่คุณธรรมและดูแลสภาสิ& งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญ
ฉบับปั จจุบนั

