ประกาศเทศบาลตําบลโคกม่วง
เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 )
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
----------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ข้อ 17(6) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จั ง หวั ด พั ท ลุ ง เรื่ อ ง หลั กเกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาล ลงวั น ที่ 11
พฤศจิกายน 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง ( ก.ท.จ. พัทลุง) ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ตามหนังสือจังหวัดพัทลุง ที่ พท 0023.2/ว 3637
ลงวั น ที่ 24 กรกฎาคม 2556 จึ ง ประกาศปรั บ ปรุ ง แผนอั ต รากํ า ลั ง พนั ก งานเทศบาล 3 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557) ปรับปรุงครั้งที่ 1
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕56 เป็นต้นไป
ประกาศ

ณ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2556

(นายวิศิษฐ ชูสง)
นายกเทศมนตรีตําบลโคกม่วง

แผนอัตรากําลัง ๓ ปี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
เทศบาลตําบลโคกม่วง
******************
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ก.กลาง)
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหน่ง กําหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.จังหวัด) กําหนด
ตําแหน่งพนักงานเทศบาลว่าจะมีตําแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด ให้คํานึงถึง
ภาระหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ลั ก ษณะงานที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ความยาก และคุ ณ ภาพของงาน ปริ ม าณ
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาล จัดทําแผนอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาล เพื่อใช้ในการกําหนดตําแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ก.กลาง) ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กําหนด
๑.๒ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศกําหนดตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดแนวทางให้เทศบาลจัดทําแผน
อัตรากําลังของเทศบาล เพื่อเป็นกรอบในการกําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งพนักงานเทศบาลโดยให้
เสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กําหนดให้เทศบาล
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะห์อํานาจหน้าที่ และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์
ความต้ อ งการกํ า ลั ง คน วิ เ คราะห์ ก ารวางแผนการใช้ กํา ลั ง คน จั ด ทํ า กรอบอั ต รากํ า ลั ง และกํ า หนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกําหนดตําแหน่งพนักงานเทศบาลตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี
1.3 คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด พั ท ลุ ง การประชุ ม ครั้ ง ที่ 12/2554
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เห็นชอบให้เทศบาลตําบลโคกม่วงปรับขนาดเทศบาลจากขนาดเล็กเป็น
ขนาดกลาง
๑.๓ จากหลั กการและเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว เทศบาลตํ า บลโคกม่ ว ง จึ ง ได้ จั ด ทํ า แผน
อัตรากําลัง ๓ ปี ประจําปี 2555 - 2557 ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้เทศบาลตําบลโคกม่วง มีโครงการสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม
ไม่ซ้ําซ้อน
๒.๒ เพื่อให้เทศบาลตําบลโคกม่วง มีการกําหนดตําแหน่ง การจัดอัตรากําลังโครงสร้างให้
เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง พ.ศ.๒๕๔๖ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓ เพื่ อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการกําหนด
ตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งพนักงานเทศบาลให้เหมาะสมหรือไม่
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลตําบลโคกม่วงให้เหมาะสม

๒.๕ เพื่อให้เทศบาลตําบลโคกม่วง สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการจัดสรรงบประมาณ
และบรรจุแต่งตั้ งพนักงานเทศบาล เพื่อให้การบริห ารงานของเทศบาล เกิดประโยชน์ต่ อประชาชนเกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมี
การลดภารกิจและ ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.๖ เพื่ อให้ เทศบาล สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ า ยด้า นการบริ ห ารงานบุ คคลให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลโคกม่วง ซึ่งมีนายกเทศมนตรีตําบล
โคกม่วง เป็นประธาน เห็นสมควรให้จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗) โดยให้มีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของเทศบาลตําบลโคกม่วงตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง พ.ศ.๒๕๔๖ และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมาย
อื่ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาอํ า เภอ
แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาของตําบลโคกม่วง
๓.๒ กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของตําบลโคกม่วง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ กํ า หนดตํ า แหน่ ง ในสายงานต่ า ง ๆ จํ า นวนตํ า แหน่ ง และระดั บ ตํ า แหน่ ง ให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ
๓.๔ จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
๓.๕ ให้พนักงานเทศบาลทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑
ครั้ง
๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาน
เพื่อให้การวางแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ของเทศบาลตําบลโคกม่วง มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เทศบาล
ตําบลโคกม่วงสามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลโคกม่วง วิเคราะห์
สภาพปั ญ หาในเขตพื้ น ที่ ข องเทศบาล ว่ า มี ปั ญ หาอะไร และความจํ า เป็ น พื้ น ฐานและความต้ อ งการ
ประชาชนในเขตพื้นที่ที่สําคัญ ดังนี้
สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้าน ๆ
ดังนี้
๑. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. การมีไฟฟ้า (ไฟฟ้าตกค้างและไฟฟ้าสาธารณะให้แสงสว่างในหมู่บ้าน)
๒. การคมนาคม (ความสะดวกในการเดินทางไปอําเภอและระหว่างหมู่บ้าน)
๓. สิทธิในที่ดินทํากิน (ลักษณะการถือครองที่ดิน)
๔. ขาดแคลนน้ํากิน น้ําใช้ (ไม่มีระบบประปาที่ได้มาตรฐานไว้บริการประชาชน)

๕. น้ําท่วม (น้ําระบายได้ไม่ทัน เพราะถนนส่วนใหญ่ไม่มีคูระบายน้ําส่งผลให้ไร่นาของราษฎร
ได้รับความเสียหาย)
๒. ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้ การมีงานทํา
๑. การประกอบอาชีพและการมีงานทํา
๒. อัตราค่าจ้าง
๓. ผลผลิตจากการเกษตร (เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต)
๔. การประกอบอาชีพอื่น ๆ (อาชีพเสริม)
๕. การอพยพหางานทํา
๖. การรวมตัวของเกษตรกร (อํานาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือการรับบริการ)
๗. การใช้แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร (การรับบริการจากแหล่งสินเชื่อที่เป็นธรรม)
๘. การทําการเกษตรฤดูแล้ง
๙. การจัดเก็บข้อมูล
๓. ปัญหาสาธารณะสุขและการอนามัย
๑. การบริการสาธารณะสุขในหมู่บ้าน (ความสามารถของรัฐในการให้บริการ)
๒. การได้รับการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล
๓. สุขลักษณะในบ้าน (ความสะอาดและการสุขาภิบาล)
๔. สุขภาพและอนามัยของบุคคล
๕. น้ําหนักเด็กแรกเกิด (เกินกว่า 2,500 กรัม)
๖. การขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี
๗. การวางแผนครอบครัว
๔. ปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
๑. ขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อทําการเกษตร
๒. แหล่งน้ํามีสภาพตื้นเขินไม่สามารถทําประโยชน์ได้
๕. ปัญหาความรู้ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
๑. ระดับการศึกษาของประชาชน
๒. อัตราการศึกษาต่อของประชาชน
๓. การให้ความรู้ของรัฐ
๔. ประชาชนขาดศีลธรรม และห่างไกลวัด
๕. สถานที่ให้ความรู้สําหรับหมู่บ้าน (โรงเรียน )
๖. สถานที่ให้บริการด้านข่าวสารข้อมูล (ห้องสมุด,หอกระจายข่าว,ที่อ่านหนังสือพิมพ์)
๗. ขาดการสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ปัญหาน้ําเสียจากโรงงาน
๒. ปัญหาขยะมูลฝอย
๓. ปัญหาการใช้สารเคมีเพื่อทําการเกษตรกรรม
๔. ปัญหาการสูญพันธุ์ของปลา และสัตว์น้ําของท้องถิ่น

๗. ปัญหาการบริหาร และการจัดการของเทศบาลตําบล
๑. ขาดความรู้ และประสบการณ์ในการทํางาน
๒. การติดต่อสื่อสาร
๓. วัสดุสํานักงานไม่เพียงพอ
๔. ความกระตือรือร้นที่จะศึกษากฎระเบียบของสมาชิก
๘. ปัญหาอื่น ๆ
๑. ปัญหายาเสพติด
๒. ปัญหาความปลอดภัยในทรัพย์สินของราษฎร

ความต้องการของประชาชน
๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. เอกสารสิทธิ์
๒. การคมนาคม
๓. การประกอบธุรกิจในหมู่บ้าน
๔. สิทธิในการทํากิน
๕. ไฟฟ้าส่องสว่างในเขตชุมชน และขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน
๖. โทรศัพท์
๒. ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทํา
๑. แหล่งสินเชื่อเพื่อการผลิต
๒. อาชีพเสริม
๓. ความรู้ด้านวิชาการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
๔. จัดตั้งตลาดเพื่อการเกษตร
๕. ส่งเสริมการพัฒนาแรงงานในตําบล
๓. ความต้องการด้านสาธารณสุขและการอนามัย
. การบริการสาธารณสุขในหมู่บ้าน
. การได้รับการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล
. การได้รับการคุ้มครองด้านการอุปโภค บริโภค
. การส่งเสริมการออกกําลังกาย
๔. ความต้องการแหล่งน้ํากินน้ําใช้
๑. ต้องการให้มีน้ําใช้ในการเกษตรกรรม
๒. มีประปาที่สะอาดใช้ดื่ม
๓. ขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
๕. ความต้องการด้านความรู้ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
๑. การส่งเสริมความรู้ด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสมจากรัฐ
๒. จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และกีฬาภายในตําบลให้มากขึ้น
๓. สถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
๔. ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕. ต้องการส่งบุตรให้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
๖. ต้องการสื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัย

๖. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
๑. ส่งเสริมให้มีการปลูกป่า
๒. ให้ความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพของดิน และสนับสนุนแนะนําการปลูกพืชที่เหมาะสมกับ
สภาพดินในพื้นที่นั้น
๓. ให้โรงงานก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสีย
๔. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ํา และห้ามจับปลาในฤดูวางไข่
๗. ความต้องการพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการของเทศบาลตําบล
๑. การฝึกอบรมพนักงานเทศบาล และสมาชิกเทศบาลตําบล
๒. ในเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร รถ
๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สํานักงานให้มีเพียงพอ และเหมาะสม เช่น คอมพิวเตอร์
๔. ให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๘. ความต้องการด้านอื่น ๆ
๑. ฝึกอบรมเยาวชนให้มีกิจกรรมทํา เช่น ส่งเสริมการกีฬา
๒. เตาเผาขยะ
5. ภารกิจ อํานาจหน้าที่ของเทศบาล
การพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตําบลโคกม่วง นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทําส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาล
ตําบล โคกม่วง
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลตําบลโคกม่วงจะ
สมบูรณ์ได้ จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
ความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง เทศบาลตําบลโคกม่วง ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพั ฒ นาในทุ กกลุ่ มทุกวั ย ของประชากร นอกจากนั้ น ยั งได้ เน้ น การส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ น ให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทาง
ในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น
และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และตามพระราชบั ญญั ติ กํา หนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํ า นาจให้องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบ
ว่าเทศบาล มี อํานาจหน้าที่ที่จ ะเข้าไปดําเนิน การแก้ ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ต รงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก
SWOT เทศบาลตําบลโคกม่วง กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกําหนดแบ่งภารกิจได้
เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าว ถูกกําหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙6 และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
ดังนี้

๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา (มาตรา
๖๗ (๒) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕0(๒) มาตรา ๕๑(๘) พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔9๖)
(๒) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๔) พระราชบัญญัติ
กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
(๓) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
(๔) การควบคุ ม อาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘) พระราชบั ญ ญั ติ กํา หนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
(๕) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา (มาตรา ๕๑(๑) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖)
(๖) ให้ มี แ ละบํ า รุ ง การไฟฟ้ า หรื อ แสงสว่ า งโดยวิ ธี อื่ น (มาตรา ๕๑ (๗)
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖)
๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ / มาตรา ๕0
(๖) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
(๒) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ / มาตรา
๕0 (๖) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖)
(๓) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖
(๑๙) พระราชบั ญ ญั ติ กํา หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๕0 (๔) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖)
(๕) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์ รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา ๕๑ (๖)
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖)
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๕0 (๗)
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖)
(๗) การสั ง คมสงเคราะห์ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตเด็ ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑0) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
(๘) การจั ด ให้ มี แ ละบํ า รุ ง รั ก ษาสถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓)
พระราชบัญ ญัติ กํา หนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํ านาจให้ แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)

๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้ อ งกั น และรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น (มาตรา ๕0 (๑)
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ / มาตรา ๑๖ (๓0) พระราชบัญญัติ
กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
(๒) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรง
มหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๒๓) พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒)
(๓) การป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (มาตรา ๑๖ (๒๙) พระราชบั ญ ญั ติ
กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
(๔) ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา ๕0 (๕) พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖)
๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) บํ า รุ ง และส่ ง เสริ ม การทํ า มาหากิ น ของราษฎร (มาตรา ๕๑ (๕)
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖)
(๒) การจัดให้มีและควบคุมตลาด (มาตรา ๕๐ (๓) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖)/ มาตรา ๑๖ (๓) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้ นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
(๓) การส่ ง เสริ ม การฝึ ก และการประกอบอาชี พ (มาตรา ๑๖ (๖ )
พระราชบัญ ญัติ กํา หนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํ านาจให้ แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
(๔) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗) พระราชบัญญัติ
กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ / มาตรา ๕๑ (๙) พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖)
(๕) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา ๑๖ (๘) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจั ด การการบํ า รุ ง รั ก ษาและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ า ไม้ ที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๖ (๒๔) พระราชบัญญั ติ
กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)

(๒) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินเท้า และที่สาธารณะ ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้ง การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ
น้ําเสีย (มาตรา ๕๐(๓) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ / มาตรา ๑๖
(๑๗) (๑๘) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
(๓) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา ๑๖ (๒๗) พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอํ านาจให้ แ ก่ องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๒)
(๔) การควบคุ มสุ ส านและฌาปนสถาน (มาตรา ๑๖ (๒๐) พระราชบั ญ ญั ติ
กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒)
๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มาตรา ๕๐ (๘) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔9๖ / มาตรา ๑๖
(๑๑) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕)
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙)
(๔) การส่งเสริมกีฬา มาตรา ๑๖(๑๔)
(๕) การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น มาตรา 16(11)
๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑) พระราชบัญญัติ
กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
(๒) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา ๑๖ (๑๕) พระราชบั ญ ญั ติ กํา หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒)
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๖)
พระราชบัญ ญัติ กํา หนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํ านาจให้ แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒)
ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกําหนดให้อํานาจเทศบาล สามารถจะแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลตําบลโคกม่วง ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดําเนินการของเทศบาลตําบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของ ผู้บริหารของเทศบาลเป็นสําคัญ

๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ เทศบาลตําบลโคกม่วง จะดําเนินการ
เทศบาลตําบลโคกม่วง วิเคราะห์แล้วเห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องดําเนินการ
ได้แก่
ภารกิจหลัก
๑ รักษาความสงบเรียบร้อยและประชาชน
๒ การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา
๓ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
๔ การพัฒนา และส่งเสริมอาชีพ
๕ การจัดการศึกษา
๖ การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๗ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๘ การควบคุมอาคาร
๙ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๐ การบริหารงานทั่วไป
๑๑ การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๑๒ การส่งเสริมการกีฬา
๑๓ การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
๑๔ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๖ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ภารกิจรอง
1. ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5. บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7. ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา
9. การส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
7. สรุปปัญหา และแนวทางในบริหารงานบุคคลของ เทศบาลตําบลโคกม่วง
เทศบาลตําบลโคกม่วง เป็นเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
กําหนดให้เป็นเทศบาลขนาดเล็ก โดยกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองการศึกษา

โดยกําหนดให้มีกรอบอัตรากําลัง จํานวนทั้งสิ้น 19 อัตรา แต่เนื่องจาก เทศบาลตําบล
โคกม่วง มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม และมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความชํานาญ
หรือเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน ในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น จึงต้องมีการกําหนดโครงสร้างและกําหนดกรอบ
อัตรากําลังใหม่ ขึ้น โดยให้สอดคล้องกับภารกิจและอํานาจหน้าที่ เพื่อที่จะให้สามารถ แก้ไขปัญหาของ
เทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
8. โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ
8.1 โครงสร้าง
จากการที่เทศบาล ได้กําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการดังกล่าวโดย
เทศบาล กํา หนดตําแหน่ง ของพนักงานเทศบาลให้ต รงกับภารกิจ ดังกล่าวและ ในระยะแรกการกําหนด
โครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น อาจกําหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือ
กําหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการดําเนินการตามภารกิจนั้น และเทศบาลตําบลพิจารณาเห็นว่า
ภารกิจมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป ดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน
1. สํานักปลัดเทศบาล
1.1 งานธุรการ
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน
1.4 งานแผนงานและงบประมาณ
1.5 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
1.6 งานนิติการ
1.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.8 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.9 งานสวัสดิการสังคม
1.10 งานส่งเสริมการเกษตร
2. กองคลัง
2.1 งานธุรการ
2.2 งานการเงินและบัญชี
2.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
2.4 งานแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2.5 งานพัสดุและทรัพย์สิน
3. กองช่าง
3.1 งานธุรการ
3.2 งานวิศวกรรม
3.3 งานสถาปัตยกรรม
3.4 งานผังเมืองและควบคุมอาคาร
3.4 งานสาธารณูปโภค
3.5 งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
4. กองการศึกษา
4.1 งานธุรการ
4.2 งานโรงเรียนและกิจการนักเรียน
4.3 งานกีฬาและนันทนาการ
4.4 งานส่งเสริมประเพณี ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม
4.5งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
4.6 งานการศึกษาปฐมวัย

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่
1. สํานักปลัดเทศบาล
1.1 ฝ่ายอํานวยการ
1.1.1 งานธุรการ
1.1.2 งานกิจการสภา
1.1.3 งานการเจ้าหน้าที่
1.1.4 งานแผนงานและงบประมาณ
1.1.5 งานสวัสดิการสังคม
1.1.6 งานส่งเสริมการเกษตร
1.1.7 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
1.6.8 งานนิติการ
1.2 ฝ่ายปกครอง
1.2.1 งานทะเบียนราษฎรและบัตร ประจําตัวประชาชน
1.2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2.3 งานรักษาความสงบเรียบร้อย
1.2.4 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. กองคลัง
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
2.1.1 งานธุรการ
2.1.2 งานการเงินและบัญชี
2.1.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้
2.2.1 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
2.2.2 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3. กองช่าง
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3.1.1 งานวิศวกรรม
3.1.2 งานสถาปัตยกรรม
3.1.3 งานผังเมืองและควบคุมอาคาร
3.2 ฝ่ายการโยธา
3.2.1 งานธุรการ
3.2.2 งานสาธารณูปโภค
3.2.3 งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
4. กองการศึกษา
4.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา
4.1.1 งานโรงเรียนงานกิจการนักเรียน
4.1.2 งานธุรการ
4.1.3 งานการศึกษาปฐมวัย
4.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.2.1 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
4.2.2 งานกีฬาและนันทนาการ
4.2.3 งานส่งเสริมประเพณี ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

หมายเหตุ

8.2 การวิเคราะห์กําหนดตําแหน่ง
ตามข้อ 8.1 เทศบาลตําบลโคกม่วง ได้วิเคราะห์กําหนดตําแหน่งตามภารกิจของเทศบาล
ขนาดกลาง และสามารถนําผลการวิเคราะห์ตําแหน่งกรอกข้อมูลในกรอบอัตรากําลัง 3 ปี (เพิ่มเติม)
ดังนี้
แผนอัตรากําลัง ๓ ปีพนักงานเทศบาล ระหว่าง ปี พ.ศ. 2555-2557 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ส่วนราชการ
สํานักปลัดเทศบาล
นักวิชาการสุขาภิบาล ๓-๕/๖ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รวม
กองคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้3-5/6
รวม
รวมทั้งสิ้น

กรอบ
กรอบอัตรากําลังใหม่
อัตรากําลัง
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗
เดิม

เพิ่ม / ลด
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๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๑
1

๑
1

๑
1

1
1

-

-

-1
+1
-

1

1

1

1
1
2

-

-

+1
+1
+1

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างเต็มกําลังความสามารถ
ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคํานึงถึงประโยชน์ของราชการ และให้บริการประชาชน
อย่างเสมอภาค
เทศบาลตํ าบลโคกม่ วง ได้ กําหนดแนวทางพั ฒนาพนั กงานเทศบาล โดยการจั ดทํ าแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรม และจริยธรรม
อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานเทศบาลทุก
คน ทุกตํา แหน่ ง ได้มีโอกาสที่ จะได้รั บการพั ฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัต รากํ าลั ง 3 ปี ทั้ง นี้
วิธีการพัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษา
หรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อให้งานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

13. ประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สําหรับข้าราชการของเทศบาลตําบลโคกม่วง
ข้าราชการของเทศบาลเทศบาลตําบลโคกม่วงทุกคน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมืองอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการดังนี้
(๑) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าของตนและไม่มีผลประโยชน์ซับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐)การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชน
ให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้ อ 1 ข้ า ราชการของเทศบาลตํ า บลโคกม่ ว งต้ อ งจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าราชการของเทศบาลตําบลโคกม่วงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ 3 ข้าราชการของเทศบาลตําบลโคกม่วงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 ข้าราชการของเทศบาลตําบลโคกม่วงต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าที่
ข้อ 5 ข้าราชการของเทศบาลตําบลโคกม่วงต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถด้วย
ความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ 6 ข้าราชการของเทศบาลตําบลโคกม่วงต้องมุ่งมั่นแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็วและมุ่งมั่นเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้ อ 7 ข้ า ราชการของเทศบาลตํ า บลโคกม่ ว งต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความสุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย
มีอัธยาศัยดี
ข้ อ 8 ข้ า ราชการของเทศบาลตํ า บลโคกม่ ว งต้ องรั ก ษาความลั บ ที่ ได้ จ ากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงาน จะกระทําได้ต่อเมื่อมีอํานาจหน้าที่และได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น

ข้อ 9 ข้าราชการของเทศบาลตําบลโคกม่วงต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงานพร้องทั้งให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้ อ ๑0 ข้ า ราชการของเทศบาลตํ า บลโคกม่ ว งต้ อ งไม่ ใ ช้ ส ถานะหรื อ ตํ า แหน่ ง ไปแสวงหา
ประโยชน์ ที่มิควรได้สําหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตามตลอดจนไม่รับ
ของขวัญของกํานัลหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่การให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
ข้อ ๑1 ข้าราชการของเทศบาลตําบลโคกม่วงต้องประพฤติตนให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน
และไม่นําผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

