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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตําบลโคกตูม
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

สารบัญ
เรื่อง
หนา
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป
๔. สภาพปญหา ความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
๕. ภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาล
๖. ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่เทศบาลจะดําเนินการ
๗. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
๘. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
๙. ภาระคาใชจายเกีย่ วกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
๑๐. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป
๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ
๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล
๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล
******************************************

๑
๑-๒
๒-๓
๓
๓-๑๒
๑๒-๑๔
๑๔-๑๕
๑๖-๔๗
๔๘-๕๗
๕๘-๖๕
๖๖-๘๙
๙๐-๙๑
๙๑-๙๒

-๑@

๑. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุร)ี ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
ของเทศบาลตําบลโคกตูมแลว ซึ่งเทศบาลตําบลโคกตูม ไดประกาศใชแผนอัตรากําลังดังกลาว ลงวันที่ ๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีผลใชบังคับตัง้ แตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป
ตอมาเมื่อเขาสูร ะบบแทง ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เปนตนไป คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลพบุรี ไดประกาศหลักเกณฑในการบริหารงานบุคคลระบบแทง ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด ดังนี้
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรือ่ ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
โครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงของเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศนี้
ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรือ่ ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
จัดทํามาตรฐานกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
ซึ่งประกาศนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรือ่ ง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศนี้ใหใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
๔. คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบจัดตําแหนงพนักงานเทศบาลของเทศบาลตําบลโคกตูม เขาสูประเภทตําแหนง
(ระบบแทง)
๕. คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบใหเทศบาลตําบลโคกตูม กําหนดขนาดและระดับตําแหนงของเทศบาล
ตามโครงสรางสวนราชการ ที่เสนอขอ
ดังนั้น เพื่อใหแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ของเทศบาลตําบลโคกตูม
สอดคลองกับหลักเกณฑในการบริหารงานบุคคลระบบแทง จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๘ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหเทศบาลตําบลโคกตูม มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน ระบบการจาง
ที่เหมาะสม ไมซ้ําซอนอันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายของเทศบาลตําบลโคกตูม
๒.๒ เพื่อใหเทศบาลตําบลโคกตูม มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง โครงสราง
ใหเหมาะกับอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓ เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบกําหนด
ตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางวาถูกตองเหมาะสมหรือไม
๒.๔ เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกําหนด
ประเภทตําแหนงและการสรรหาและเลือกสรรตําแหนงพนักงานจาง วาเหมาะสมถูกตองหรือไม

-๒๒.๕ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลตําบลโคกตูม
๒.๖ เพื่อใหเทศบาลตําบลโคกตูม สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแตงตั้ง
พนักงานเทศบาล และการใชอัตรากําลังของบุคลากรเพื่อใหการบริหารงานของเทศบาล เกิดประโยชนตอ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจ และยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดเปนอยางดี
๒.๗ เพื่อใหเทศบาลตําบลโคกตูม ดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังบุคลากรให
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
๒.๘ เพื่อใหเทศบาลตําบลโคกตูม มีการกําหนดตําแหนงอัตรากําลังของบุคลากรทีส่ ามารถ
ตอบสนองการปฏิบัตงิ านของเทศบาลที่มีความจําเปนเรงดวน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของจังหวัด อําเภอ และนโยบายของเทศบาล
๒.๙ เพื่อใหเทศบาลตําบลโคกตูม มีแผนอัตรากําลัง ๓ ป สอดคลองกับหลักเกณฑในการบริหารงาน
บุคคลระบบแทง
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลโคกตูม ซึ่งมีนายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม
เปนประธาน ไดมีมติใหจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
๓.๑ วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ของเทศบาลตําบลโคกตูม ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่น ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาอําเภอ
แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายของเทศบาล และสภาพปญหาของเทศบาลตําบลโคกตูม
๓.๒ กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบใหสามารถแกไขปญหาของเทศบาลตําบลโคกตูมไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๓ กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุม งานตาง ๆ
๓.๔ กําหนดความตองการพนักงานจางในเทศบาล โดยใหหวั หนาสวนราชการเขามามี
สวนรวม เพื่อกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและอํานาจหนาที่
ที่ตองปฏิบัตอิ ยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการและจํานวนขาราชการ ลูกจางประจําใน
เทศบาลประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง
๓.๕ กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของเทศบาล
๓.๖ จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ ปโดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน
รอยละสีส่ ิบของงบประมาณรายจายประจําป
๓.๗ กําหนดแนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไวในแผนอัตรากําลัง
๓ ป เปนรอบระยะเวลา ๓ ป เชนเดียวกับการวางแผนอัตรากําลัง ๓ ป
๓.๘ ใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทุกคนไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

-๓๓.๙ กําหนดใหมีประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ในแผนอัตรากําลัง ๓ ป เพื่อยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
๔. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน
๔.๑ สภาพปญหาของเขตพื้นที่รบั ผิดชอบ แบงออกเปนดานตาง ๆ ดังนี้
ดานโครงสรางพื้นฐาน
เนื่องจากพื้นทีส่ วนใหญยังเปนชนบทและกวางใหญ ประกอบกับ มีขอจํากัดดานงบประมาณ
จึงมีปญหาการจัดใหมีการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ดานสาธารณูปโภค และดานสาธารณูปการ ยังไม
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งเรือ่ งนี้เปนความตองการของประชาชนในอันดับแรก
ดานเศรษฐกิจ
เนื่องจากพื้นทีส่ วนใหญของเทศบาลตําบลโคกตูม เปนพืน้ ที่ทางการเกษตรประชาชนสวนใหญจะ
มีอาชีพหลัก คือ การปลูกพืชไร ไดแก ขาวโพด ออย เมล็ดทานตะวัน เปนตน ปญหาหลักทีส่ ําคัญก็คือ ฝนไม
ตกตามฤดูกาล เกิดภัยแลง หรือบางครั้งก็ตกมากเกินไปจนเกิดอุทกภัยผลผลิตเสียหาย และอีกปญหาหนึง่ ที่
สําคัญก็คือ ราคาผลผลิตผันผวน ตกต่ํา ในขณะที่ราคาตนทุนการผลิตสูงขึ้น ทําใหเกษตรกรเสี่ยงที่จะขาดทุน
และมีหนี้สินเพิ่มพูนขึ้น ขาดสภาพคลองการจับจายใชสอยของประชาชนลดลงและสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
การคาโดยรวม
ดานการเมืองและการบริหาร
๑. ประชาชนสวนใหญ ไมคอยสนใจเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นและยังมีทัศนคติในทาง
ลบตอการบริหารงานของเทศบาล
๒. กํานัน ผูใหญบาน ในฐานะผูปกครองทองที่ กับนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ใน
ฐานะผูบริหารทองถิ่น ยังขาดการบูรณาการในการทํางานรวมกัน ซึ่งเปนอุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นโดยรวม
ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
เนื่องจากเปนเขตอุตสาหกรรม มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และความเปนอยูของประชาชน
๔.๒ ความตองการของประชาชน
ตองการใหเทศบาลดําเนินการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐาน ไดแก สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดีมสี ุขและใน
เรื่องการเมืองและการบริหาร ตองการใหมีการเมือง ที่เปนประชาธิปไตยอยางแทจริง และการบริหารงาน
เทศบาล ที่ปราศจากการทุจริต คอรรัปชั่น มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลควรเปนที่พึ่งของ
ประชาชนอยางแทจริง ตลอดจนการชวยกันดูแลและรักษาสิง่ แวดลอม
๕. ภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาล
จากสภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน ประกอบกับ ขอมูลสภาพทั่วไปรวมทั้ง
ขอมูลเฉพาะแตละดานตลอดจนแนวรับการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่เผชิญอยูและคาดวาจะเกิดขึ้นไดมีการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคประกอบภายในและภายนอกกําหนดเปนขอมูล โดยนําเอาขอมูลเท็จจริงอง
เทศบาลตําบลโคกตูม มาเปนแบบในการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT analysis) ดั้งนี้

-๔–
วิเคราะหปจจัยภายใน เปรียบเทียบ จุดแข็ง (Strenght) และจุดออน (Weakness)
จุดแข็ง( Strength) หมายถึง ทรัพยากรดานตาง ๆ ที่ไดเปรียบหรือสวนทีเ่ ขมแข็งภายในองคกรที่
สามารถใชประโยชนเพือ่ ผลักดันใหองคกรสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคกร เชน
ดานโครงสราง ระบบงาน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ กฎหมาย เปนตน
ดานพื้นที่ภูมิศาสตร
๑. พื้นที่เขตเทศบาลใหญโต กวางขวาง มีทรัพยากรธรรมชาติ เชน แรธาตุ แหลงน้ําธรรมชาติแหลง
ทองเที่ยวหลายแหงที่มีศักยภาพสําหรับการพัฒนาในอนาคต เชน อางเก็บน้ําหวยซับเหล็ก อางเก็บน้ําหวยสม
ถ้ํา วัด สวนเกษตรเชิงนิเวศ
๒. เปนแหลงวัตถุดิบผลิตอาหารเพราะพื้นทีส่ วนใหญเปนพืน้ ที่ดินทําการเกษตร เชน ปลูกพืชไร
เลี้ยงสัตว (โคนม ไก ฯลฯ)
๓. ผลผลิตทางการเกษตรเพือ่ การอุตสาหกรรม มีผูเลีย้ งและประกอบการคาดานอาหารสัตว
มีศักยภาพเพียงพอตอการแปรรูปและตอการสงออก
๔. พื้นที่อยูใกลตัวเมืองปจจุบันมีการขยายความเจริญเขาสูเขตเทศบาลทั้งในรูปรานคา บานพัก
อาศัย โรงงาน หนวยงานราการ และมีที่ดินติดถนนสายหลัก เชน ถนนพหลโยธิน ถนนสายลพบุรี ไปยังเขื่อน
ปาสักชลสิทธิ์
๕. มีศักยภาพในการจัดหาที่ดินสําหรับเปนทีท่ ิ้งและกําจัดขยะมูลฝอยและบําบัดน้ําเสียเนื่องจากมี
พื้นที่กวางขวางและเปนที่ดินที่ยังไมไดใชประโยชนประกอบกับมีบานเรือนประชาชนอยูไมหนาแนนนัก
๖. มีศักยภาพในการจัดหาที่ดินเพื่อสรางสวนสาธารณะ ลานกีฬา ไดไมยากนักเนื่องจากมีที่ดินในสวน
ที่หนวยงานราชการไมไดใชประโยชนแลว
ดานอาชีพรายได
๑. ประชาชนสวนมากมีอาชีพเกษตรกรรม หากมีการใหความรูวางแผนหาชองทางตลาดที่ดีพืชผล
ทางการเกษตรจะมีชองทางที่สดใส เชน การปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ
๒. หาอาชีพเสริมชวงนอกฤดูเก็บเกี่ยว เชน สินคาหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ธุรกิจตอเนื่อง
๓. มีรายไดจากโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ ซึ่งมีหลายแหง
๔. ประชาชนมีที่ดินของตนซึ่งสามารถเปนแหลงเงินทุน
๕. ที่ดินอยูติดถนนสายหลัก เชน ถนนพหลโยธิน หากมีการสงเสริมอาชีพคาขายสินคาแกผูเดินทาง
สัญจรไปมาจะทําใหมรี ายไดเพิ่มขึ้น หรือเทศบาลจัดลานคาชุมชนเพื่อเปนแหลงคาขายของประชาชนใน
ทองถิ่นก็จะเปนชองทางสรางรายไดทางหนึ่ง
ดานการศึกษา
๑. มีสถานทีศึกษาหลายแหง เชน โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา
แมกระทั่งโรงเรียนคนตาลอด ทําใหประชาชนมีโอกาสศึกษาเลาเรียนมากขึ้น
๒. มีวัดและแหลงศึกษาทางประวัติศาสตร ธรรมชาติ ปราชญชาวบาน หลากหลายมากมาย
๓. เทศบาลเริ่มใหความสนใจและมีนโยบายหลักที่ชัดเจนในการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาทัง้ ใน
ระบบและนอกระบบ
ดานการเมืองการปกครอง
๑. ประชาชนเริ่มมีความตื่นตัวในการมีสวนรวม ตระหนักถึงสิทธิของตนตามที่กฎหมายรับรอง
เนื่องจากมีการศึกษามากขึ้นมีชองทางเรียนรูขาวสารบานเมืองหลายชองทาง มีการเลือกตั้งหลาย
ระดับทัง้ ในระดับชาติ ระดับทองถิ่น

-๕๒. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจึงใหความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครองเพราะเห็นวาเปนเรื่องที่มี
ผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูและอาชีพของตน
๓. มีการแขงขันกันทํางานระหวางตัวแทนของทองถิ่น (นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผูนํา
ชุมชน) กับตัวแทนของราชการสวนภูมิภาค (กํานัน ผูใหญบา น) ทําใหประชาชนไดรับประโยชนในดานตาง ๆ
เชน การรับฟงปญหา การแกไขปญหา การตรวจสอบการทํางานซึ่งกันและกันการจัดทํางบประมาณทีส่ ะทอน
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง
๔. มีประชาชากรแฝง (อาศัยอยูแตไมมีชื่อในทะเบียนบาน) หากสามารถโนมนาวใหประชากรเหลานี้
ยายชื่อมาอยูในเขตเทศบาลจะทําใหไดรับเงินชวยเหลือจากรัฐบาลทั้งในรูปเงินอุดหนุนเงินภาษี เพิ่มขึ้น
ดานบุคลากร
๑. มีบุคลากรทีม่ ีความรูดานวิชาการ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และความรู ความเขาใจ
๒. เทศบาลมีการนํารูปแบบการบริหารจัดการสมัยใหมทมี่ ีประสิทธิภาพ เชน ระบบธรรมาภิบาลทํา
ใหทิศทางที่ถูกตองชัดเจน เปนธรรม สามารถสรางแรงจูงใจแกบุคลากร ทําใหมีความคิดสรางสรรค งานใหม ๆ
และศรัทธาตอองคกร ประกอบกับระเบียบกฎหมาย มีการแกไขใหปฏิบัติงานไดคลองตัว
๓. มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
๔. มีการเพิ่มคาตอบแทนในรูปเงินเดือน คาจาง เงินประจําตําแหนง
ดานการบริหารจัดการ
๑. ผูบริหารเปนคนมีความรูในการบริหารงาน
๒. เริ่มมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
๓. มีวัสดุอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือในการใหบริการประชาชน เชน รถเก็บขนมูลฝอย รถดับเพลิง
คอมพิวเตอร ระบบทะเบียนราษฎรสมัยใหม ศูนยขอมูลสารสนเทศ
๔. มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการบริหาร
๕. มีการใหความสําคัญเกี่ยวกับดานการประชาสัมพันธ
๖. มีวัฒนธรรมองคกรทีเ่ อื้อประโยชน เชน การชวยเหลืองานซึ่งกันและกันไมมองวาเปนงานของ
หนวยงานใดโดยเฉพาะ
ดานงบประมาณ
๑. รายจายที่ตองจายเปนคาใชจายประจํามีสัดสวนนอยทําใหมีเงินงบประมาณสําหรับการลงทุนใน
สัดสวนที่มาก
๒. มีการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลที่ถูกตอง ทําใหมีการใชจา ยงบประมาณมีแบบแผนและแกไข
ปญหาความเดือดรอนตรงประเด็น
จุดออน (Weakness) หมายถึง ขอเสียเปรียบ ขอผิดพลาดในองคกรที่เปนขอดอยหรือขอจํากัดตาง ๆ
ที่สงผลทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคกร เชน ดานโครงสราง ระบบงานบุคลากร งบประมาณ
กฎหมาย เปนตน
ดานพื้นที่ภูมิศาสตร
๑. พื้นที่เขตเทศบาลกวางขวาง เสนทางคมนาคมไมสะดวก
๒. สาธารณูปโภคพื้นฐานขาดแคลน
๓. พื้นที่เปนดอนขาดแคลนแหลงกักเก็บน้ํา
๔. ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ์

-๖๕. มีเหมืองแรและโรงงานอุตสาหกรรม กอเกิดปญหามลพิษ ทั้งดานปญหาฝุนละออง น้ําเสีย กลิ่น
เสียง ขยะอุตสาหกรรม
๖. ขาดการวางผังเมือง
๗. ปญหาขยะจัดเก็บไมทั่วถึง
๘. ปญหาไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย
๙. ไมมีสวนสาธารณะ ลานกีฬา ลานออกกําลังกาย
๑๐. ปญหาเขตการปกครองกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีอาณาเขตติดตอกัน เชน องคการ
บริหารสวนตําบลทาศาลา
๑๑. ปญหาการขยายเขตเทศบาล
ดานอาชีพรายได
๑. ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม พืชผลทางการเกษตร ประสบปญหาความผันผวนของราคาซึ่ง
สวนมากราคาตกต่ําทําใหเกษตรกรประสบปญหาขาดทุนปญหาพืชผลถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง
๒. ขาดอาชีพเสริมในชวงฤดูนอกฤดูเก็บเกี่ยว
๓. มีแรงงานวางงาน
๔. ประชาชนมีคานิยมใชเงินเกินตัว
๕. ขาดหนวยงานในพื้นที่ที่สง เสริมอาชีพ
ดานการศึกษา
๑. ประชาชนไมไดเรียนตอภายหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
๒. เรียนจบแลวไมไดประกอบอาชีพตามหลักสูตรที่เรียนมา
๓. นโยบายดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมชัดเจนและสนับสนุนเพียงพอ
๔. กระทรวงศึกษาธิการยังไมถายโอนภารกิจดานการศึกษาใหทองถิ่น
๕. องคกรปกครองสวนทองถิน่ ขาดความพรอมดานการจัดการศึกษา
๖. ขาดศูนยการเรียนรูชุมชน เชน หองสมุดประจําตําบล หมูบาน ชุมชน
๗. ประชาชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมเห็นความสําคัญของปราชญชาวบาน
ภูมิปญญาทองถิ่น
๘. ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นถูกละเลย
ดานการเมืองการปกครอง
๑. ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการเลือกตั้งระดับทองถิ่น ไมเห็นความสําคัญของการเลือกตั้ง
๒. ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการปกครองในรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น
๓. ขาดความเชื่อมโยงความรวมมือระหวางเทศบาลกับภาคประชาชน
๔. ปญหาความสับสนในบทบาทหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน กับเทศบาลและผูนําชุมชนทําใหเกิด
ภาพแยงงานกันทําหรือเกี่ยงกันทํางาน
๕. ปญหาความขัดแยงระหวางกลุม การเมืองในทองถิ่น และปญหาการเมืองระดับชาติเขามา
แทรกแซงครอบงํา
๖. นโยบายของทองถิ่นยังไมไดสะทอนมาจากความตองการของประชาชนอยางครอบคลุมทัว่ ถึง
ขาดการบูรณาการ
๗. การแกไขปญหาเชื่องชาเนือ่ งจากติดขัดระเบียบกฎหมายหรือการบริหารจัดการที่ไมเอือ้ อํานวย
๘. ประชาชนในพื้นที่มีทัศนคติที่ไมดีตอ เทศบาล

-๗๙. ขาดการมีสวนรวมเสนอปญหาของประชาชน ตรวจสอบการบริหารงาน ประชาชนไมรูถึงชองทาง
เรียกรองสิทธิประโยชนตามกฎหมาย
๑๐. ปญหาประชากรแฝง
๑๑. จังหวัดและอําเภอยังไมใหความชวยเหลือแนะนําวิธีปฏิบัติราชการอยางเพียงพอ
๑๒. องคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดความพรอมในการับถายโอนบริการสาธารณะ
๑๓. การบริหารงานไมมีความเปนเอกภาพ ขาดศาสตรและศิลปในการบริหารงาน
๑๔. เทศบาลมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอยางจํากัด
ดานบุคลากร
๑. บุคลากรขาดความรูดานวิชาการ การปฏิบัติงาน และขาดความรูความเขาใจในเรื่องของปญหาทองถิ่น
๒. บุคลากรพนักงานทองถิ่นขาดความคิดริเริ่ม แรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์ในการปฏิบัตงิ าน และขาดศรัทธา
ตอองคกร สาเหตุทงั้ จากตัวบุคคล เชน เปนคนเฉื่อยชา ไมยอมปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ถูกครอบงําแทรกแซงการปฏิบัตงิ านจากฝายการเมือง หรือเหตุจากองคกร เชน ระเบียบกฎหมาย การบริหาร
จัดการที่ไมดี
๓. ขาดแคลนกําลังเจาหนาที่ หรือขาดแคลนเจาหนาทีผ่ ูมีความรูความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะดาน
เชน ดานสาธารณะสุข ดานการศึกษา ดานการประปา เปนตน
๔. วัฒนธรรมองคกรเปนอุปสรรคตอพนักงานทองถิ่นที่ตั้งใจทํางาน ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ยึดติดในการทํางานแบบเดิม มีทัศนคติที่ไมดีตอประชาชน
๕. บุคลากรมีปญ
 หาเรื่องรายไดไมพอกับคาใชจาย
๖. ภารกิจหนาที่มีมากมายทําใหบริหารงานไดไมทั่วถึงหรือมีประสิทธิภาพ
ดานงบประมาณ
๑. มีงบประมาณจํากัด มีความไมแนนอนเพราะรายไดสวนใหญมาจากภาษีที่รัฐบาลจัดสรร
๒. งบประมาณเมื่อเทียบกับความรับผิดชอบ (ประชาชน ถนนหนทาง ภารกิจ พื้นที่รบั ผิดชอบ) ยังคง
มีในอัตราสวนที่ไมสมดุลกัน
๓. งบประมาณรายจายไมไดสะทอนการแกไขปญหาหรือการพัฒนาทองถิ่นครอบคลุมทุกมิติ
๔. มีการกระจุกตัวของเงินงบประมาณรายจายเฉพาะบางสวน
๕. สมาชิกสภาเทศบาลยังขาดประสบการณและความเขาใจในบทบาทหนาที่
วิเคราะหปจจัยภายนอก เปรียบเทียบ โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค (Threat)
โอกาส (Opportunity) หมายถึง สถานการณหรือปจจัยทีเ่ กิดจากสภาพแวดลอมที่มลี ักษณะเกื้อกูล
ตอการบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคกร เชน สภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป : เศรษฐกิจสังคม
การเมือง เทคโนโลยี สภาพแวดลอมการดําเนินงาน : ดานลูกคา ดานสถานภาพการแขงขันดานผูสนับสนุน
ปจจัย ดานแรงงาน ดานสถานการณนานาชาติ ไดแก
๑. รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณใหแกทองถิ่นเพิ่มมากขึ้นอันเปนผลจากกฎหมาย
๒. ความเจริญจากตัวเมืองมาสูเ ขตเทศบาลฯ ทําใหที่ดินมีราคามากขึ้น
๓. ประชาชนรูจกั วาเปนแหลงทองเที่ยว เชน เทศกาลทุง ทานตะวัน อางเก็บน้ําหวยซับเหล็ก เปนตน
โอกาสที่จะมีรายไดจากนักทองเที่ยวจะมีมากขึ้น
๔. มีการขยายปรับปรุงเสนทางคมนาคม เชน ทางหลวงแผนดินสายลพบุรี – วังมวง
๕. มีการขยายตัวของสาธารณูปโภค เชน ระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาค
๖. โรงงานอุตสาหกรรมและกิจการบริการขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากอยูใกลตัวเมือง

-๘อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณหรือปจจัยทีเ่ กิดสภาพแวดลอมภายนอกทีม่ ีลักษณะเปน
อุปสรรค ขัดขวางหรือทําใหเกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทางลบตอการบริหารงานขององคกร เชน
สภาพแวดลอม การดําเนินงาน : ดานลูกคา ดานสถานภาพการแขงขัน ดานผูสนับสนุนปจจัย ดานแรงงาน ไดแก
๑. ภัยธรรมชาติ เชน ความแหงแลง น้ําทวม วาตภัย
๒. ภัยจากความคืบคลานของโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ กอมลพิษ เชน ขยะอุตสาหกรรม กลิ่น เสียง
น้ําเสียจากโรงงานที่ไมผานกระบวนการบําบัด
๓. ภัยจากยาเสพติดที่กลับมาคุกคามอีกครัง้
๔. ภัยคุกคามของวัฒนธรรม คานิยมวัตถุนิยม บริโภคนิยม การหลอกลวงแรงงาน ฯลฯ
๕. ความผันผวนของเศรษฐกิจในระดับชาติซึ่งสงผลกระทบตอรายไดของประชาชนในทองถิ่น เชน
ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ําเนื่องจากราคาในตลาดโลกต่ํา หรือนายทุนคนกลางกดราคาสินคา
๖. ปญหาหนี้สินอันเกิดจากนโยบายของรัฐบาล
๗. ปญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดิน ไมวาจะมีสาเหตุมาจากนายทุนภายนอกหรือจาก
ประชาขนในทองถิ่น
๘. การคุกคามของกลุมการเมืองภายในนอกทั้งในระดับชาติ ทองถิ่น ทําใหเกิดการแกงแยง ตอสูท าง
การเมืองถึงขึ้นรุนแรง อันมีแรงจูงใจอันเกิดจากกลุมการเมืองภายนอกพยายามสอดแทรกเขามามี
บทบาทในทองถิ่นเพราะเห็นวาเทศบาลมีงบประมาณมากขึ้น มีความเปนไปไดสงู ที่จะพัฒนาเปน
เทศบาลขนาดใหญในอนาคต
๙. นายทุนภายนอกกวานซื้อทีด่ ินแปลงใหญเพื่อประโยชนทางธุรกิจ หรือการเมืองทําใหเกิด ความ
ขัดแยงกับประชาชนในทองถิ่นเพราะผลประโยชนไมตรงกัน
๑๐. ภัยจากขยะอุตสาหกรรมหรือขยะจากเครื่องใชไฟฟาซึ่งมีแนวโนมมาเพิม่ มากขึ้นแตหาสถานที่
ทิ้งยาก เมื่อเทศบาลมีพื้นที่มากยอมมีความเสีย่ งที่จะถูกนํามาทิ้ง
๑๑. ภัยจากอาชญากรรมซึ่งคืบคลานมาพรอมความเจริญทางวัตถุ
๑๒. ภัยจากโรคระบาด ซึ่งเทศบาลขาดความพรอมสําหรับการเฝาระวัง
๑๓. ภัยจากบุคคลภายนอกทีจ่ ะเขามาแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยูจ ํากัด
๑๔. ภัยจากอุบัติเหตุทางทองถนนซึ่งมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น เพราะมีถนนสายหลัก และสายรองหลายเสนทาง
จากผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT analysis) ดังกลาวขางตนแลว
อันจะเห็นถึงสภาพปญหาความตองการของประชาชน จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค แลวนําขอมูลมา
กําหนดเปนภารกิจของเทศบาลในการแกไขปญหาใหตรงกับความตองการของประชาชน ทั้งนี้เปนไปตาม
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลโคกตูม ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.)
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเทศบาล และนโยบายของเทศบาล เทศบาลตําบลโคกตูม
จึงกําหนดภารกิจตามอํานาจหนาทีท่ ี่ตองดําเนินการปฏิบัติไว ๗ ดาน ประกอบดวย

-๙๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจทีเ่ กี่ยวของทีจ่ ะตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา โดยใหมีระบบ
โครงสรางพื้นฐาน กอสราง ถนนหนทางตาง ๆ สําหรับใชสัญจรไปมาเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
ใหสอดคลองกับผังเมืองรวม ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และคลองตัว ใหมสี ภาพดีไดมาตรฐาน อยางทั่วถึง และ
เพียงพอตอความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล
(๒) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหมีความสะดวกและเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชนในทองถิ่น โดยการปรับปรุง ขยาย และซอมแซมถนน ตรอก และซอยตาง ๆ
ใหไดมาตรฐาน เพื่อใหการจราจรในตัวเมืองมีความสะดวกและคลองตัว เปนระเบียบมากขึ้น
(๓) พัฒนาสาธารณูปการดานตาง ๆ เชน มีการปรับปรุงพัฒนา ขยายการบริการ
น้ําประปา เพื่อการอุปโภค บริโภค ใหมากขึ้น เปนไปอยางทั่วถึง และใหมปี ระสิทธิภาพ
(๔) ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟาสาธารณะในชุมชนตาง ๆ ภายในเขตเทศบาลอยางทั่วถึง
และใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล
(๕) ในดานการควบคุมอาคาร ในการกอสรางอาคารบานเรือน ที่อยูอาศัย และอาคาร
พาณิชยตาง ๆ ไดมีการจัดระบบการควบคุมการกอสรางอาคารใหเปนไปตามระเบียบของพระราชบัญญัติการ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ โดยให
สอดคลองกับผังเมืองรวมของเทศบาล
(๖) จัดใหมกี ารกอสรางและปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล เพื่อใหประชาชนใช
สําหรับเปนทีพ่ ักผอนหยอนใจ และเพือ่ การออกกําลังกายของประชาชน
(๗) จัดใหมีการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการกอสรางอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๒. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของทีจ่ ะตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) จัดใหมีการเดินรณรงคการปองกันและตอตานเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ เพื่อให
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทัว่ ไป พรอมทั้งจัดนิทรรศการ ไดเห็นถึงพิษภัยเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ
ประเภทตาง ๆ เพื่อชวยกันปองกันและปราบปรามการแพรระบาดของยาเสพติดในทุก ๆ ป
(๒) สงเสริมและใหความสําคัญในดานการจัดการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล โดยเทศบาลตําบลโคกตูมไดประกาศจัดตัง้ โรงเรียนเทศบาลในสังกัด จัดใหมีการเรียนการสอน ใน
ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและคอย ๆ ขยายการเรียนการสอนไปทีละชั้น โดยจัดใหมีการศึกษาที่ไดมาตรฐานแก
เด็กและเยาวชนในเขตเมือง และสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลเขามา
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในชุมชน
(๓) จัดใหมกี ารสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาประเภทตาง ๆ และสงเสริมกีฬาใหไดมาตรฐาน
สําหรับเด็กและเยาวชน โดยสนับสนุนใหมีการแขงขันกีฬาฟุตบอลเปนประจําทุกป โดยแบงตามกลุมอายุ
เพื่อใหเยาวชน เด็กและประชาชนไดมีกิจกรรมการออกกําลังกายและจัดใหมีการแขงขันกีฬาหนวยงาน
สัมพันธมีกีฬาประเภทตาง ๆ ซึ่งเปนการรวมตัวกันดานการสงเสริมการกีฬาของหนวยงานภายในเขตเทศบาล
และสงเสริมกีฬาดานอื่น ๆ
(๔) รวมกับสถานีอนามัยในเขตเทศบาล จัดใหมีการบริการสาธารณสุขตาง ๆ เชน
การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

-๑๐(๕) จัดใหมเี ทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อใหบริการประชาชนในเขตเทศบาล พรอมทั้ง
รณรงคและปองกัน โดยใหประชาชนทราบและตระหนักถึงโรคตาง ๆ และโรคติดตอที่รายแรงตาง ๆ อยาง
ตอเนื่อง เชน โรคไขเลือดออก โรคเอดส พรอมทั้งแนะนําวิธีการปองกัน รวมถึงสงเสริมความรู
ดานสุขภาพอนามัยของชุมชน
(๖) จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็ก สตรี คนชรา
คนพิการและผูดอยโอกาสภายในชุมชนเขตเมือง
(๗) จัดใหมีการสงเสริมคุณภาพชีวิตดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๓. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่
เกี่ยวของทีจ่ ะตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมาและสนับสนุนปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยการดําเนินการประสานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ เชน
หนวยงานอําเภอ สถานีตํารวจภูธรโคกตูม ในการควบคุมการปองกัน ปราบปราม และติดตามดําเนินการ
การกออาชญากรรมตาง ๆ ของโจรผูรายในทุก ๆ คดี รวมถึงการปองกันและการปราบปรามปญหาเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหโทษชนิดตาง ๆ โดยเฉพาะยาบา และเฮโรอิน ซึ่งถือวาเปนปญหาของสังคมระดับประเทศ
อยูในขณะนี้
(๒) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในเขตเทศบาลและพื้นที่
ใกลเคียง เชน ภัยจากอัคคีภัย ภัยจากอุทกภัย ภัยจากวาตภัย ภัยจากการกอการราย และภัยอื่น ๆ
โดยประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ประสานจังหวัด อําเภอ ตํารวจ เทศบาลใกลเคียง สํานักงาน
การไฟฟา ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ ทั้งขณะเกิดเหตุ และการชวยเหลือหลังเกิดเหตุ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนที่เกิดขึ้นของประชาชน พรอมนี้ไดจัดใหมีเครื่องใชและอุปกรณในการดับเพลิง
และปองกันภัยตาง ๆ
(๓) จัดใหมีการรักษาความสะอาด การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
และความเปนระเบียบของบานเมือง รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ
กําจัดขยะ สิ่งปฏิกลู และน้ําเสีย ใหเปนไปตามนโยบายในโครงการเมืองนาอยู ฯ และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การเก็บและการกําจัดขยะมูลฝอยใหดีขึ้น เพิ่มจํานวนถึงรองรับขยะมูลฝอยใหเพียงพอตอความตองการของ
ชุมชน
(๔) จัดใหมีและบํารุงรักษาสถานทีพ่ ักผอนหยอนใจ เพื่อใหประชาชนใชสําหรับเปน
ที่ผักผอนและเปนที่ออกกําลังกาย ตามจุดตางๆ ภายในเขตเทศบาล เชน ทางเขาอางเก็บน้ําซับเหล็กและ
บริเวณคันอางเก็บน้ําซับเหล็ก
(๕) นอกจากนี้ยงั มีภารกิจทีเ่ กี่ยวของอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการ เชนการจัดใหมีและการ
ควบคุมการฆาสัตว การควบคุมการเลี้ยงสัตว การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การดูแลรักษา
ที่สาธารณะ และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การจัดใหมีและควบคุมตลาดในเขตเทศบาล และที่จอดรถ
๔. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวของทีจ่ ะตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) เผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวของภายในเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูม และการจัดงานประเพณีตาง ๆ ในเขตเทศบาล เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเปนแหลง
ทองเที่ยว เชน งานสงกรานต งานประเพณีลอยกระทง งานทุงทานตะวันบานที่ลพบุรี และอางซับเหล็ก
และสถานทีท่ องเที่ยว เชน วัดถ้ําพระธาตุ อางเก็บน้ําซับเหล็ก อางหวยสม ดานการสงเสริมอาชีพ

-๑๑เพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชนในทองถิ่น โดยเฉพาะประชาชนผูมีรายไดนอย เพื่อใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
เชน โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกชุมชน ฯลฯ
(๒) สงเสริมและสนับสนุนใหมีตลาดบริการประชาชนที่ถูกสุขลักษณะ และเปนระเบียบอยาง
เพียงพอและทั่วถึง เพื่อขยายความเจริญทางดานเศรษฐกิจการคาขายของชุมชนภายในเขตเมืองและมีรายได
หมุนเวียนในชุมชนเมือง
(๓) ดําเนินการในภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๕ ดานการบริการจัดการและการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม มีภารกิจที่
เกี่ยวของทีจ่ ะตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ดําเนินการรณรงคและสงเสริมประชาชนภายในชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาล
ใหเห็นความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยบริหารจัดการใหประชาชน
ทุกคนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาและดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมของชุมชนของตน พรอมใหมกี าร
เสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เชน ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับสิง่ แวดลอมทีเ่ กิดจากปญหาขยะมูลฝอย
เกิดจากปญหาน้ําเนาเสีย หรือปญหาสิ่งแวดลอมทีผ่ ลกระทบเกิดจากโรงงานตางๆ เปนตน
(๒) ฟนฟูอนุรักษพฒ
ั นาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติใหคงอยูสบื ไป พรอมกับสนับสนุน
ภาคเอกชน ประชาชน ใหความรวมมือกับทองถิ่นเทศบาลในการสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับอนุรกั ษสิ่งแวดลอม
(๓) จัดการเฝาระวัง บํารุงรักษา และปองกันการเกิดความเสื่อมโทรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม รวมทัง้ ฟนฟู และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมที่อยูในความรับผิดชอบใหมสี ภาพที่ดีขึ้น
(๔) ดําเนินการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู และการจัดการบริหาร
เกี่ยวกับระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู ตางๆ ใหเปนไปอยางมีระบบและเกิดประสิทธิภาพ
ตามหลักการบริหารการจัดการ และหลักสุขาภิบาลเพือ่ ไมใหประชาชนเกิดความเดือดรอน
(๕) ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๖. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวของทีจ่ ะตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
โดยใหประชาชนในทองถิ่นตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว และชวยกันสงเสริมและบํารุงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) ดําเนินการฟนฟู สงเสริมเอกลักษณ วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนาของทองถิ่น
ใหคงอยูตลอดไป เชน ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต และการรดน้ําดําหัวผูใหญ
(๓) สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความสนใจทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย
และวันสําคัญทางศาสนามากขึ้น เชน การจัดงานพิธีแหเทียนจํานําพรรษา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา
โดยใหเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
(๔) ดําเนินการกิจกรรมภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๗. ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของเทศบาลในทุก ๆ ดานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๒) จัดใหมเี ครื่องมือเครื่องใช อุปกรณตางๆ ที่ใชในการปฏิบัตงิ านของเทศบาลที่มี
ประสิทธิภาพ และแกไขปญหาระบบราชการที่ไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติราชการ

-๑๒(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภท
ตางๆ ใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้นในทุก ๆ ดาน เชน จัดฝกอบรมเจาหนาที่ผรู ับผิดชอบ และอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร) ประจําปทุก ๆ ป จัดซือ้ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ที่มีประสิทธิภาพและใหมเี พียงพอตอความจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
(๔) สงเสริมการสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น และการพัฒนาในทองถิ่น
เชนรณรงคและสงเสริมใหประชาชนไดเห็นความสําคัญเกีย่ วกับการเลือกตั้งทุกประเภท โดยใหทกุ คนเขามา
มีสวนรวมในการเลือกตั้งทุกครั้ง จัดดําเนินการทําประชาพิจารณของประชาชนในทองถิ่น ในเรื่องเกี่ยวกับการ
บริหารงานตาง ๆ ของเทศบาลทีจ่ ะมีปญหาในการดําเนินการ
(๕) ดําเนินการวางแผนและจัดทําการกําหนดโครงสรางของสวนราชการภายในของเทศบาล
ใหม พรอมกับจัดทําแผนกําหนดอัตรากําลังของพนักงานและลูกจาง เพื่อรองรับการบริหารงานในอนาคตของ
เทศบาล โดยใหอยูภายในกรอบอัตราคาใชจายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลทีก่ ฎหมายกําหนด
(๖) จัดทําโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพของบุคลากร พนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาลทุกระดับเปนประจําทุกป เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีความเขาใจ
ตอบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ เสริมสรางความสัมพันธ ความรักความสามัคคี และมีจิตสํานึกในการ
มีสวนรวมการใหบริการประชาชนในทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๗) สงเสริม ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดทุกประเภทของเทศบาล
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดเก็บรายไดใหมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเทศบาลมีรายรับเพิ่มมากขึ้น
เพื่อนําเงินมาบริหารกิจการตาง ๆ ภายในทองถิ่นตามความตองการของประชาชน
(๘) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชนในทองถิ่น
(๙) การจัดระบบเกี่ยวกับการผังเมืองภายในเขตเทศบาลใหเปนระบบและดียงิ่ ขึ้น
(๑๐) ดําเนินการภารกิจดานอื่น ๆ
๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลจะดําเนินการ
จากการวิเคราะหภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลโคกตูมตามขอ ๕ ดังกลาว
ซึ่งเทศบาลไดกําหนดภารกิจของเทศบาลออกเปน ๗ ดาน โดยเปนภารกิจที่กําหนดอยูในพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และตามพระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และไดกําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของเทศบาลตําบลโคกตูม
ไดวิเคราะหแลวพิจารณาเห็นวาภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่ตองดําเนินการ ไดแก
ภารกิจหลัก
(๑) การดําเนินการกอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปการตางๆ และการไฟฟา เชน ถนน
หนทาง ทางเดินเทา สะพาน ทางระบายน้ํา และไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ
(๒) การพัฒนากิจการดานการประปา และขยายการบริการน้ําประปาเพือ่ การอุปโภค บริโภค
(๓) ปรับปรุงสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอื่น ๆ ใหมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๔) การปองกันและปราบปราม สงเสริมและรวมกันแกปญ
 หายาเสพติดทุกชนิดทีจ่ ะ
เปนภัยตอประเทศชาติ
(๕) จัดการและพัฒนาการดานการศึกษาแกเด็กและเยาวชนใหไดมาตรฐาน และ
สงเสริมวัฒนธรรมตางๆ ในชุมชน

-๑๓(๖) จัดใหมีการสงเสริมกิจกรรมดานการกีฬาประเภทตางๆ แกเด็กและเยาวชน และ
ประชาชนในทองถิ่น
การดําเนินการดานการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล
และการปองกันและระงับโรคติดตอ ใหแกประชาชนในทองถิ่น
(๗) การรักษาความสงบเรียบรอย สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในทองถิ่น
(๘) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นแกประชาชน
(๙) บํารุงรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินเทา และทีส่ าธารณะ รวมทั้งการกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งการจัดหาสถานทีร่ ะบบกําจัดขยะมูลฝอย
(๑๐) สงเสริมอาชีพดานตางๆ โดยสนับสนุนการฝกอบรมปละการประกอบอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชนในทองถิ่น
(๑๑) จัดใหมีกิจกรรมเทศพาณิชย เพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน
เชน สถานธนานุบาล (โรงรับจํานํา) และกิจการการประปา
(๑๒) สงเสริม ฟนฟู บํารุงรักษา อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
(๑๓) ฟนฟู สงเสริม บํารุงรักษา อนุรักษ วัฒนธรรมประเพณีและศาสนาของทองถิ่น
(๑๔) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น และการพัฒนาในทองถิ่น
(๑๕) ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของเทศบาลในทุก ๆ ดาน
(๑๖) ดําเนินการวางแผนและจัดทําโครงสรางของสวนราชการภายในของเทศบาลให
พรอมจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลใหม
(๑๗) จัดทําโครงการฝกอบรม พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง เพื่อพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีความเขาใจตอบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ เสริมสราง
ความสัมพันธ ความรักความสามัคคี และมีจิตสํานึกในการมีสวนรวมการใหบริการประชาชนในทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๑๘) สงเสริม ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดทุกประเภทของ
เทศบาลใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึ้น
(๑๙) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชนในทองถิ่น
ภารกิจรอง
(๑) ปรับปรุงและขยายผิวการจราจรของถนน ซอย ตรอกตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล
(๒) ดําเนินการควบคุมอาคาร การกอสรางอาคารตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล
(๓) จัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่ผักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล
(๔) การบํารุงดูแลสถานที่สาธารณะตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
(๕) จัดใหมีหนวยแพทยเคลื่อนที่เพือ่ ใหบริการแกประชาชนในทองถิ่น
(๖) จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็ก สตรี คนชรา
คนพิการ และผูดอยโอกาส
(๗) การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
(๘) การดําเนินการปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ าศัยใหมี
สภาพแวดลอมที่ดีขึ้น

-๑๔(๙) จัดใหมีการควบคุมการฆาสัตว การควบคุมการเลี้ยงสัตว ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๑๐) สงเสริมการทองเที่ยวโดยเผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
และการจัดงานเพณี เพื่อเชิญชวนใหนักทองเที่ยวมาทองเทีย่ ว
(๑๑) สงเสริมและสนับสนุนใหมกี ารตลาดของเทศบาลและเอกชนที่ถูกสุขลักษณะ
เพื่อใหบริการประชาชนในทองถิ่น
(๑๒) จัดใหมีเครือ่ งมือเครือ่ งใช อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานของเทศบาลทีม่ ี
ประสิทธิภาพ และแกไขปญหาระบบราชการที่ไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติราชการ
(๑๓) การจัดระบบเกี่ยวกับการผังเมืองภายในเขตเทศบาล ใหเปนระบบและดียิ่งขึน้
(๑๔) สนับสนุนใหมีคณะกรรมการชุมชนตาง ๆ อาสาสมัครสาธารณสุข และ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เพื่อใหมสี วนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล
๗. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
จากการวิเคราะหสภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชนดังกลาวขางตน และเทศบาลได
กําหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง ภายใตอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายกําหนด
เพื่อทีจ่ ะแกไขปญหาและสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดครอบคลุมทุกดานและมีประสิทธิภาพ
ในการที่จะแกไขปญหาและสนองตอบตอความตองการของประชาชนใหไดผลดังทีก่ ลาวนั้น เทศบาล
ตําบลโคกตูม จึงตองมีการกําหนดโครงสรางและกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจ
หนาที่ โดยกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน ๗ สวนราชการ ไดแก
๑) สํานักปลัดเทศบาล
๒) กองคลัง
๓) กองชาง
๔) กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
๕) กองการศึกษา
๖) กองวิชาการและแผนงาน
๗) กองการประปา
และ โรงเรียนเทศบาล ๑ แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๘ ศูนย
ทั้งนี้ ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ดังนี้
๑. ป ๒๕๕๘ กําหนดกรอบอัตรากําลัง
- พนักงานเทศบาล จํานวน ๘๐ อัตรา ลูกจางประจํา ๓ อัตรา พนักงานจาง
จํานวน ๑๐๕ อัตรา รวม ๑๘๘ อัตรา
- ในสวนของโรงเรียนเทศบาล พนักงานครู จํานวน ๑๘ อัตรา พนักงานจาง
จํานวน ๙ อัตรา รวม ๒๗ อัตรา
- ในสวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีพนักงานครูเทศบาล จํานวน ๗ อัตรา พนักงานจาง
จํานวน ๖ อัตรา รวม ๑๓ อัตรา
รวมกําหนดตําแหนงเกีย่ วกับบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน ๒๒๘ อัตรา

-๑๕๒. ป ๒๕๕๙ กําหนดกรอบอัตรากําลัง
- พนักงานเทศบาล จํานวน ๘๐ อัตรา ลูกจางประจํา ๓ อัตรา พนักงานจาง
จํานวน ๑๐๕ อัตรา รวม ๑๘๘ อัตรา
- ในสวนของโรงเรียนเทศบาล พนักงานครู จํานวน ๑๙ อัตรา พนักงานจาง
จํานวน ๙ อัตรา รวม ๒๗ อัตรา
- ในสวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีพนักงานครูเทศบาล จํานวน ๗ อัตรา พนักงานจาง
จํานวน ๖ อัตรา รวม ๑๓ อัตรา
รวมกําหนดตําแหนงเกีย่ วกับบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน ๒๒๙ อัตรา
๓. ป ๒๕๖๐ กําหนดกรอบอัตรากําลัง
- พนักงานเทศบาล จํานวน ๘๐ อัตรา ลูกจางประจํา ๓ อัตรา พนักงานจาง
จํานวน ๑๐๕ อัตรา รวม ๑๘๘ อัตรา
- ในสวนของโรงเรียนเทศบาล พนักงานครู จํานวน ๑๙ อัตรา พนักงานจาง
จํานวน ๙ อัตรา รวม ๒๗ อัตรา
- ในสวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีพนักงานครูเทศบาล จํานวน ๗ อัตรา พนักงานจาง
จํานวน ๖ อัตรา รวม ๑๓ อัตรา
รวมกําหนดตําแหนงเกีย่ วกับบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน ๒๒๙ อัตรา

- ๙๐ ๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจางของเทศบาล
เทศบาลตําบลโคกตูม ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง
เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
ลูกจางและพนักงานจาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกําหนดใหพนักงานเทศบาลลูกจาง
และพนักงานจางของเทศบาล ทุกคน ทุกตําแหนง ไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาภายในชวงระยะเวลา ตามแผน
อัตรากําลัง ๓ ป โดยมีแผนงานปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับความรูความสามารถของพนักงาน
เทศบาลและลู กจ างให สามารถปฏิ บัติ งานอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ เข าใจบทบาทหนาที่ และความรั บผิ ด ชอบ
เสริมสรางความสัมพันธสรางความรักความสามัคคี มีเจตคติที่ดีตอการทํางานมีจิตสํานึกในการมีสวนรวม
ในการใหบริการประชาชนในทองถิ่น ดังนี้
๑. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ป เพื่อเปนกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลตําบลโคกตูม
๒. กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากร ๓ ดาน ไดแก
๒.๑ พัฒนาในงาน ไดแก สอนงาน พี่เลี้ยง มอบหมายงาน
๒.๑ พัฒนานอกงาน ไดแก ฝกอบรม ดูงาน ศึกษาตอ
๒.๓ พัฒนาตนเอง ไดแก ใชสื่อตาง ๆ กิจกรรมวิชาการ ศึกษาตอ
๓. กําหนดหลัก สูตรการพัฒนาบุคลากร ตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาล
จัง หวั ด ลพบุ รี เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาล ลงวั น ที่ ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ สวนที่ ๔ การพัฒนาพนักงานเทศบาล ขอ ๓๐๔ กําหนดใหตองพัฒนา ๕ ดาน ไดแก
๓.๑ ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติง าน ไดแก ความรู ที่เ กี่ยวของกั บ การปฏิบัติง าน
โดยทั่วไป เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสรางของงาน นโยบายตางๆ เปนตน
๓.๒ ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง
๓.๓ ด านการบริห าร ไดแก รายละเอีย ดที่เ กี่ย วกับ การบริ ห ารงานและการบริ ก าร
ประชาชน เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน
๓.๔ ด า นคุณ สมบัติ ส ว นตั ว ได แ ก การช ว ยเสริ ม บุค ลิ ก ภาพที่ดี ส ง เสริ ม ให ส ามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสารและ
สื่อความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน
๓.๕ ดานศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานอยางมีความสุข
๔. วิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีการพัฒนาบุคลากร เทศบาลจะเปนหนวยดําเนินการเอง หรือ
อาจรวมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือสวนราชการหรือหนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการอบรม โดยวิธีการใด
วิธีการหนึ่งตามความจําเปนและเหมาะสม ดังนี้
๔.๑ การปฐมนิเทศ จะดําเนินการกอนที่จะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
เฉพาะพนักงานเทศบาลและพนักงานจางผูที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการใหม
๔.๒ การฝกอบรม อาจดําเนินการโดยเทศบาลเอง หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลพบุรีหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือสวนราชการอื่น ตามความจําเปนและเหมาะสม

-๙๑-

๔.๓ การศึกษาดูงาน อาจดําเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยูในความ
สนใจและเกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของเทศบาล
๔.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดําเนินการโดยคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดลพบุรี หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
๔.๕ สงเสริมใหศึกษาตอ
๔.๖ การสอนงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่สอนงานใหกับผูอยูใตบังคับบัญชากอนมอบหมายงาน
๔.๗ จัดใหมีพี่เ ลี้ยงสําหรับ ผูป ฏิบัติงานใหม โดยมอบหมายใหผูปฏิบัติง านรุนพี่ที่มีความ
ชํานาญแลวคอยใหคําแนะนํา
๔.๘ มีการมอบหมายงานใหรับผิดชอบ และมีการเวียนงานเพื่อใหมีความรอบรูงานที่หลากหลาย
๔.๙ สงเสริมในการใชสื่อในการพัฒนาความรู เชนจัดใหมีคอมพิวเตอร และระบบอินเตอรเน็ต อยางพอเพียง
๔.๑๐ สงเสริมในการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ
๔.๑๑ การประชุม จะจัดใหมีการประชุมพนักงานเทศบาลอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง
๑๓. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ของเทศบาล
เทศบาลตําบลโคกตูม มีแนวทางทีจ่ ะประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลลูกจาง
และพนักงานจาง เพื่อใหยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตองปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ มุงมั่น
มีความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได
๒. พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตองปฏิบัติตนเปนผูมีวฒ
ั นธรรม
มีกิริยาวาจาเรียบรอย มีสัมมาคารวะ ทําตัวใหเปนผูม ีจิตใจดี มีเมตตากรุณา และอยูในศีลธรรม
๓. พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตองปฏิบัตบิ ําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนแกประชาชน เอาใจใสดูแลทุกขสุขของประชาชน รับฟงความคิดเห็น แนะนําชี้แจง ใหคําปรึกษา
แกไขปญหาความทุกขรอนของประชาชนใหความสําคัญของการบริการประชาชนและใหเกียรติยกยอง
สรรเสริญประชาชนตามสมควร
๔. พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตองปฏิบัติหนาทีโ่ ดยคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม การมีสวนรวมและคํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนสําคัญ
๕. พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง ตองปฏิบัตหิ นาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายที่เกี่ยวของและตามคําสั่งผูบงั คับบัญชา
ดวยความถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ
๖. พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตองปฏิบัติหนาที่ในการบริหารงาน
ใหไดผลงาน ไดประโยชนสูงสุด ดวยคุณธรรม จริยธรรม และความถูกตอง โดยประหยัดเงิน เวลา วัสดุ
และกําลังคน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
๗. พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตองสรางเสริมความรักความสามัคคี
เสริมสรางความสัมพันธอันดีตอกัน สรางความเอื้ออาทรกันในหมูคณะ ทั้งตอผูร วมงานและผูบงั คับบัญชา
และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน
๘. พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง พึงยึดถือความเสมอภาค และความ
ยุติธรรม ตองอยูเ หนือประโยชนอื่นใด

-๙๒๙. พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง พึงพูดจาไพเราะออนหวาน
และปฏิบัติตนเปนกัลยาณมิตรกับผูรบั บริการทุกคน
๑๐. พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง พึงใชทรัพยากรทีม่ ีอยูอยางคุมคา และ
เกิดประโยชนตอเทศบาล
๑๑. พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง พึงเคารพผูม ีอาวุโสกวา
(ผูมีอาวุโสนอยไหวและสวัสดี ผูมีอาวุโสมากกวา)
๑๒. พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง พึงมีน้ําใจและรูจักถนอมน้ําใจกัน
๑๓. พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง พึงเปนผูตรงตอเวลา
(๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.)
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