
แบบรายงานผลการดำ เนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลพิกุลออก อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. การวางแผนกำลังคน จัดทำ แผนอัตรากำ ลัง 3 ป ี เพื่อใช้ในการก ำหนดโครงสร้างและกรอบ 
อััตราก าลังท่ีรอบรับภารกิจของเทศบาล 

-มีการจัดทำ แผนอัตรากำ ลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 
2564 – 2566 (ฉบับัปรับปรุงครั้งที่ั1) 

2. การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจของหน่วยงาน 

ด ำเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยก ารสอบ
ภาคักัภาคัข และภาคัค 

- ดัำเนินการสรรหาตามข้ันตอนตามระเบียบท่ีเกัี่ยวขั้องัจนได้ผู้ครองััั
ตัำแหน่ง 

3. การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพัื่อให้กำรดัำเนินการ 
สรรห าและเลือกสรรผัู้ทีั่มีความรู้ ความสามารถ สอดคลั้องตามภารกิจัของหน่วยงาน 

-ดำ เนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำ เนินการสรรหาและ 
การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

4. การพัฒนาบุคลากร 4.1 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจำ ปี  เพื่อเป็นกรอบในการ 
พัฒนาบุคลากรในแต่ละตำ แ ห น่ ง  

-มีก ารจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรประจ ำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ตามความต้องการของแต่ละต าแหน่ง 

4.2 ด าเนินงานตามแผนประจ าปี 1.ก ารวิเคราะห์สภาพปัญหาของบุคลากรและปัญหาการ 
พัฒนาของบุคลากร 
2.การสส ารวจความต้องการการเข้ารับการฝึกอบรม 
 3.ก าจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาล และ รายงานผลแก่
ผู้บริหาร  
4.การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงาน ภายนอก 
ตามหลักสูตรที่พนักงานเทศบาลมีความ ต้องการเข้ารับการ
ฝึกอบรม โดยต้องทำรายงานผลการ ฝึกอบรมเสนอผู้บริหาร
รับทราบ 

4.3 ก ารจัดท ำองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : 
KM) ท่ีสามารถใช้เป็นเครืั่องมัือในกำรบรัิหารงานและพััฒนาท้องถิ่นให้ัเข้มแข็ง 

-ด ำเนินการจัดท ำแผนการจัดการองค์ความรู้ ประจำ ปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

4.4 ด ำเนินการประเมินพนกังานเทศบาล  พนักง านครู  และ 
พนักงานจ้าง ตามเกณฑ์มาตรฐานก ำหนดต ำแหน่งในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

-หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กัำหนดตัำแหน่ง เพัื่อพัิจารณาจัดสั่งบุคลากรเขั้ารับการ อบรม เพื่อ
พัฒนาความรู้ ความสามารถในต ำแหน่ง 
สายงาน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 5.1 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชที่เป็นธรรม 
เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตวัชัี้วัด โดยผัู้บังคับบัญชา 
ตามก ากับ ดูแล กัำกับ ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงาน จนถึง
คณะกรรมการกล่ันกรองการพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ บุคล ากรทุคนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไป
ตาม มาตรฐานก ำหนดต ำแหน่ง 

5.2 จัดให้มีก ารพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

-พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
รอบที่ 1 เมษายน  
ประจ ำปี 2565 

6. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
ของบุคลากรในหน่วยงาน 

6.1 ดัำเนินการจัดกิจกรรมยกย่องชมเชย บัุคลำกร เชั่น การคััดเลือก 
พนักงานเทศบาลเพ่ือเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นก ารสร้าง
ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับหน่วยงาน และเป็น การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ
บุคลากร 

-ดัำเนินการ ประกาศมาตรการให้รางวััลแก่พนัักงานพนักงานเทศบาล -
มอบประก าศนียบัตรเชัิดชัูเกัียรติพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ผู้มี
ความเสียสละและอุทิศเวลาแก่ ราชการ  

6.2 จัดทัำประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลัและขั้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณพนักงานเทศบาลต าบลพิกุลออก 

- บุคล ากรทุกคนัรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการ และข้อบังคับ
บังคับพนักงานเทศบาล 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

7. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ จัดกิจกรรมให้บัุคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกััน เพัืั่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ 
สัมพันธ์ที่ดีต่อกันในองค์กร 

- จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
- จัดกิจกรรมร่วมกัันประกอบพัิธัีในวัันส ำคัญทางศาสนาัเชั่น กิจกรรม
เข้าวัดท ำบุญ ถวายสัังฆทาน ฟัังเทศน์ัเวียนเทียน ในวันส ำคัญทาง
ศาสนา 

8. การพัฒนาค ุณภาพชีวิต จัดให้มีการพััฒนาคุณภาพชัีวัิตที่ดี แก่บัุคลากรในดั้านสภาพแวดลั้อมใน 
ก ารท ำงานด้านความปลอดภัยในการทำ งาน ด้านการมีส่วนร่วมในการ ทัำงาน 

- มีกำจัดอุปกรณข์ัั้นพัื้นฐานในการปฏัิบัติงานอยั่ำง 
ครบถ้วน 
- จัดให้มีอัุปกรณ์ป้องกันอััคคัีภััย ในสถานท่ีท ำงานเพัืั่อัความ
ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- จัดกิจกรรม 5 ส เพ่ือดูแลรักษาความสะอาด พัฒนา สถานที่ทำ งานให้มี
สภาพแวดล้อมในการท ำงานที่ดี 

 





                            
 

 
 

 

แผนอัตราก าลัง  3  ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
                     ปรับปรุงครั้งที่ 1 

 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลพิกุลออก 
     อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

  เทศบาลต าบลพิ กุ ลออก ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลั ง 3 ปี  งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566                                         
ปรับปรุงครั้งท่ี 1 โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานท่ีเหมาะสมไม่ซ้ า มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง            
(ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.  2542 และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาลให้
เหมาะสม ท้ังยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล     
พิกุลออกให้เหมาะสมอีกด้วย 
 

  เทศบาลต าบลพิกุลออก จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลัง ใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและ
บรรจุแต่งต้ังพนักงานเทศบาล เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลบังเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อ
ภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบ
เลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         เทศบาลต าบลพกิุลออก 
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แผนอัตราก าลงั 3 ป ี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  

ปรบัปรุงครัง้ที่ 1 
เทศบาลต าบลพกิุลออก อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

------------------------------- 
1. หลักการและเหตผุล 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง มาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2558 ก าหนดให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  พิจารณาก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมี
ต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยาก และ 
คุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนท้ังภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาล ท่ีจะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาล จัดท าแผนอัตราก าลังของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นของคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ก.กลาง) ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 

1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนด  การก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดแนวทางให้เทศบาล จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  โดยให้เสนอให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้เทศบาล แต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดท าแผนอัตราก าลังวิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการ ใช้ก าลังคน 
จัดท ากรอบอัตราก าลัง  และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 
3 ปี 
            1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลพิกุลออก จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง             
3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –2566 ปรับปรุงครั้งท่ี 1  ขึน้ 

 
      

2. วัตถุประสงค ์
   2.1 เพื่อให้เทศบาลต าบลพิกุลออก มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้างงานท่ี

เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       2.2 เพื่อให้เทศบาลต าบลพิกุลออก มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสม
กับอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง  (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 
2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการ
ใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  2.4 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการก าหนดประเภทต าแหน่ง
และการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องหรือไม่  
         2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ต าบลพิกุลออก   
  2.6 เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลพิกุลออก สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งต้ังข้าราชการเพื่อให้
การบริหารงานและการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอนสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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2.7 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้เหมาะสม การ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.8 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรท่ีสามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาล 

 
 

3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
                    คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประธาน  
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการ  เป็นกรรมการ  และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         
1  คนเป็นเลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
  3.1  วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลพิกุลออก  ตามกฎหมาย
จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตาม
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ตลอดจนกฎหมายอื่น
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหาของ เทศบาลต าบลพิกุลออก  เพื่อให้การด าเนินการของ
เทศบาลต าบลพิกุลออก  บรรลุผลตามพันธกิจท่ีต้ังไว้  จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง  ตามหน่วยงานต่างๆ  ให้เหมาะสม
กับเปูาหมายการด าเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า  งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตาม
ภารกิจหรือไม่  อย่างไร  หากงานท่ีท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้
ปรับเปล่ียนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว  อาจท าให้การจัดสรร
ก าลังคนของบางส่วนราชการเปล่ียนแปลงไป  ท้ังนี้  เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับ
สถานการณ์ในอนาคต 

  3.2  การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  จัดให้มีนักวิชาการ
ตรวจสอบภายในเพิ่มขึ้น 1 ต าแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหา
ของจังหวัดนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply  pressure  เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ  จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่ง  ให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมท้ังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ  โดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง                                                        
   3.3.1  การจัดระดับช้ันงานท่ีเหมาะสม  ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับช้ันงานใน
แต่ละประเภท  เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับช้ันงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
   3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น  (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง)  โดยหลักการแล้ว  การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  และต้นทุนในการท างานขององค์กร  ดังนั้น  ในการก าหนด
อัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งท่ีก าหนดใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปล่ียนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพื่อให้การท า งานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละส่ีสิบของงบประมาณรายจ่าย
ตามมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
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        3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติ งาน  เป็นการน าข้อมูลเวลาท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง  (Work  process)  เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง  โดยสมมุติฐานท่ีว่า  
งานใดท่ีต้องมีกระบวนการและเวลาท่ีใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า  อย่างไรก็ดีใน
ภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ  เช่น  งานก าหนดนโยบาย  งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง  หรือ
งานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น  การค านวณเวลาท่ีใช้ในกรณีของภาคราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น  จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ  (Relative  Information)  มากกว่าจะเป็นข้อมูลท่ีใช้ในการ
ก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน  นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานหรือไม่  เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานท่ีปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ  
หรืองานของหน่วยงานอื่น  ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
  3.5  การวิเคราะห์ผลงานท่ีผ่านมาเพื่อประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ท่ีพึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลัง  ท่ีต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย  โดยสมมติฐานท่ีว่า  หากผลงานท่ีผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกล่ีย
อัตราก าลังใหม่  เพื่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ  360  องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ  อย่างเรื่องการบริหารงาน  งบประมาณ  คน  มาพิจารณาอย่างน้อยใน  3  
ประเด็นดังนี้ 
   3.6.1  เรื่องพื้นท่ีและการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพื้นท่ีนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก  เช่น  หากก าหนดโครงสร้างท่ีมากเกินไป
จะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย  งานธุรการ  สารบรรณและบริหารท่ัวไปในส่วน
ราชการนั้น  ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
            3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลายๆ  ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก  ดังนั้น  อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังท่ีจะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ  ท้ังนี้  ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งท่ีเหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งท่ีจะเกษียณอายุไป  เป็นต้น                                                     
           3.6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีภายในส่วน
ราชการและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ  ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ  
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
          3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่นๆ  กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ
น าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานท่ีมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน  เช่น  การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลัง
ของงานการเจ้าหน้าท่ีในเทศบาล  ก.  และงานการเจ้าหน้าท่ีในเทศบาล  ข.  ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบคล้ายกัน  โดย
สมมติฐานท่ีว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมี
จ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
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  3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน  โดย
ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
              การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม  เกล่ีย  หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ  แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังท่ีเป็น
ระบบมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งท่ีเหมาะสม  (Right  Jobs)  
มากกว่าการเพิ่ม/ลดจ านวนต าแหน่ง  ตัวอย่างเช่น  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว  พบว่าการก าหนดกรอบ
ต าแหน่งในประเภทท่ัวไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน  
ท้ังๆ  ท่ีใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก  รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน  และส่วนราชการอื่น  ก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็น
ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้
เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  โดยไม่ได้เพิ่มจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย  โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า  กรอบ
แนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง  (Effective Man Power  Planning  Framework)  นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วน
ราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการท่ีจะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังท่ีเหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะ
ท าให้ส่วนราชการ  สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ  เช่น 
              - การใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกล่ีย
อัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

                   - การจัดท ากระบวนการจริง (work Process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานท่ีจะสามารถน าไปใช้วัด   
     ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า   
     กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ  (Process Re-engineer) อันจะ 

   น าไปสู่การใช้อัตราก าลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
               -การเก็บข้อมูลผลงาน  จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน  เพื่อรองรับภารกิจท่ีจะเพิ่ม/ลดลง 
 

 

     4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
  สภาพปัญหาของเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เพื่อสะดวกในการแก้ไขให้ตรงกับ     
      ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
          -  ถนนท่ีใช้ในการคมนาคมช ารุดเสียหายหลายเส้นทางต้องปรับปรุงซ่อมแซม 
          -  ระบบน้ าประปาภายในหมู่บ้านยังไม่ครบท่ัวทุกหมู่บ้านและบางแห่งใช้การไม่ได้ 
          -  ราษฎรไม่เห็นความส าคัญของการวางผังเมือง 
      2.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

                     -  ราษฎรขาดความรู้ในการท าการเกษตรแผนใหม่ 
                     -  ราษฎรไม่มีอาชีพเสริมรายได้ 

          -  ราษฎรมีความรู้เรื่องการเกษตรเพียงอย่างเดียวขาดความรู้ในอาชีพอื่น และขาดเงิน 
                ลงทุน 
                 -  ราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการรวมกลุ่มอาชีพ 
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  3.  ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย 
              -  ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ 
             -  ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ ยังไม่ท่ัวถึง 
              -  ปัญหาการก าจัดยุงลายและการปูองกันไข้เลือดออก 

 

  4.  ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
                  -  ขาดภาชนะในการกักเก็บน้ า ระบบประปามีไม่เพียงพอ บ่อบาดาลมีไม่เพียงพอ 
                  -  ขาดระบบชลประทานท่ีดี คลองส่งน้ าต้ืนเขินเก็บกักน้ าได้ปริมาณน้อย 
 

  5.  ปัญหาสังคม 
-  ปัญหายาเสพติด ราษฎรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจท่ีดีในการปราบปราม                          
    ยาเสพติด 

                    -  ไม่มีสหกรณ์ของต าบล  ราษฎรขาดความรู้ในเรื่องการจัดต้ังสหกรณ์ 
                             -  ราษฎรในวัยแรงงานยังว่างงานเนื่องจากปัจจัยด้านการศึกษาและด้านฝีมือ 

 

  6.  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                            -  ราษฎรขาดความรู้ถึงโทษของการใช้สารเคมีทางการเกษตร จึงท าให้ดินขาดคุณภาพ 
                             -  วัชพืชตามแหล่งน้ าธรรมชาติเกิดการเน่าเสียราษฎรไม่รู้โทษของการใช้สารเคมีในการก าจัด
วัชพืช 
                    -  ขาดรถเก็บขยะ ท่ีท้ิงขยะ และเตาเผาขยะ 
                             -  มลพิษจากการประกอบอาชีพของราษฎร 
                    -  ดินเปรี้ยว 
  ความต้องการของประชาชน 

 1.  ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1  ขุดลอกคลอง , สร้างสะพาน , วางท่อระบายน้ า 
            1.2  ระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน 
            1.3  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุก และปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
            1.4  วางผังเมือง 
 

2. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
2.1 จัดต้ังศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
2.2 ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
2.3 สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
2.4 ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย                                 

 

  3.  ความต้องการด้านสาธารณสุขและอนามัย 
       3.1  ฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อปูองกันและควบคุมโรคเอดส์ 

   3.2  ให้มีการปูองกันและก าจัดยุงลายเพื่อแก้ไขโรคไข้เลือดออก 
   3.3  ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ, เด็ก , สตรี  และคนพิการ  สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
   3.4  ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
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  4.  ความต้องการด้านแหล่งน้ า 
        4.1  ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ าและก าจัดวัชพืช 
        4.2  ให้มีการขยายเขตประปาทุกหมู่บ้าน 
 

  5.  ความต้องการด้านสังคม 
5.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5.2 จัดต้ังระบบสหกรณ์ 
5.3 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล ห้องสมุด 

 

  6.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
6.1 รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ปล่อยน้ าเสียลงคลองหรือแหล่งน้ าธรรมชาติ 
6.2 ขุดลอกคลองท่ีต้ืนเขิน ก าจัดวัชพืช ในล าคลองและตามไหล่ถนน 
6.3 สนับสนุนปูนมาร์ลเพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 
 
 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล 

               การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพิกุลออกนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนในการร่วมคิดร่วม
แก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขต พื้นท่ีของเทศบาลต าบลพิกุลออก ให้ประชาชน  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลต าบลพิกุลออกจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัย           
ความร่วมมือของชุมชนในพื้นท่ี เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากัน      
อย่างจริงจัง เทศบาลต าบลพิกุลออก ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร 
นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนจัดให้มี  กิจกรรมของ
สภาเด็กในต าบลให้พร้อมท่ีจะเป็นบุคคลากรท่ีมีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัด  ระเบียบการศึกษา ส่วนด้าน
พัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ต้ังเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 

                การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลพิกุลออก ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลต าบลพิกุลออกมีอ านาจหน้าท่ี ท่ีจะเข้าไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพื้นท่ีให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 
ในการด าเนินการตาม ภารกิจตามหลัก SWOT เทศบาลต าบลพิกุลออก ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจ สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
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               เทศบาลต าบลพิกุลออก วิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT Analysis   (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค)  

               ส าหรับการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส  การพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลต าบลพิกุลออก ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งได้วิเคราะห์ ถึงโอกาสและภาวะเส่ียงหรือข้อจ ากัด
อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ รวมท้ังการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งท้ังหมดเป็นการประเมิน สถานภาพในปัจจุบันเพื่อใช้ก าหนดเป็นทิศทางและแนวทางการ
พัฒนา การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ท่ีชัดเจน มีหลักแนวคิดวิเคราะห์ท่ีสามารถให้ค าตอบในการพัฒนาด้านต่างๆ ได้
อย่างสมเหตุสมผลและใช้ เป็นเครื่องมือท่ีเป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคต ได้ผลดังนี้  

              ปัจจัยภายใน 

                   ๑.ด้านการบริหาร 
                         เทศบาลต าบลพิกุลออก เป็นเทศบาลต าบลขนาดกลางมีโครงสร้างส่วนราชการและระบบการ
บริหารจัดการ จากผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีการด าเนินงานตามระเบียบ แบบแผนของ
ทางราชการ การประสานงานกับส่วนราชการ ใน การให้ความรู้และค าแนะน าท่ีถูกต้องอยู่เสมอ ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์ สามารถวางแผนการพัฒนา แผนอัตราก าลังอย่างรอบคอบ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดย
แท้จริง อีกท้ังยัง ได้มีการพัฒนาตนเองโดยศึกษาหาความรู้และเข้ารับการฝึกอบรมประชุม สัมมนาท้ังในหลักสูตรท่ี 
หน่วยงานราชการก าหนด และหลักสูตรเสริมทักษะการบริหารอย่างสม่ าเสมอ  
                   2.ด้านระเบียบกฎหมายและบุคลากร  
                   เทศบาลต าบลพิกุลออก มีบุคลากรท่ีผ่านการรับราชการในส่วนท้องถิ่น  มาพอสมควรซึ่งมีประวัติการ
ท างานท่ีดีถูกต้องสม่ าเสมอ และมีแนวคิดและทัศนคติเป็นไปในทิศทาง เดียวกันกับนโยบายภาครัฐในระดับท่ีเหนือขึ้นไป
มีความรู้ท าความเข้าใจในกฎหมาย โดยศึกษาเพิ่มเติม พร้อมท้ังสร้างกติกามารยาทให้ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบ
กฎหมายอยู่ตลอดเวลา จึงมีปัญหาในการ บังคับใช้ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นค่อนข้างน้อย  
                   3.ด้านงบประมาณรวมท้ังความช่วยเหลือต่างๆ 
                    เทศบาลต าบลพิกุลออก มีงบประมาณในระดับหนึ่งของแต่ละปีเพื่อการ  บริหารจัดการให้เป็นไปตาม
บทบาทอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้เป็นการประสานความต้องการและ  ปัญหาของชุมชน หมู่บ้าน ผ่านทาง
กระบวนการการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ต้ังแต่การจัดท าแผนพัฒนาการจัดท าโครงการ การประชุมสภาท้องถิ่น การ
ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีการจัดท าแผนอัตราก าลัง  
                   การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength  S) สามารถสรุปเป็นข้อ ๆ ดังนี้คือ 

                          1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์การพัฒนาท่ีครอบคลุมปัญหาความต้องการของชุมชน และ  เคารพกฎ
กติกา ระเบียบ กฎหมาย ยอมรับความเป็นจริงและแก้ไขปัญหาภายใต้ภาวะของข้อจ ากัดได้ เป็นอย่างดี  
                          2. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และเข้าใจบทบาทอ านาจหน้าท่ีและมีความ  กระตือรือร้นต่อการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี  
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                           3. พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างยอมรับแนวทางการบริหารและ ปฏิบัติตาม
บทบาทอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและมีโอกาสได้แสดง ความคิดเห็นในการมีส่วน
ร่วมของการด าเนินงานทุกขั้นตอน  
                          4. มีการบริหารจัดการเรื่องแผนการพัฒนางบประมาณ นโยบายผู้บริหาร แผนอัตราก าลัง ภายใต้
ความเข้าใจตรงกันในบทบาทอ านาจหน้าท่ีของทุกภาคส่วนในต าบลคือ ประชาคม สมาชิกสภา ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
ส่วนราชการอ าเภอ จังหวัด โดยทุกฝุายยึดมั่นในระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด  
                         5. สภาพส่ิงแวดล้อมทางการบริหาร อยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมความส าเร็จร่วมกันโดยมี
วัตถุประสงค์ของงานลดขั้นตอนการบริหาร โดยการประสานงานภายในและมีการ  มอบหมายหน้าท่ีอย่างเป็นระบบ 
ตรวจสอบและควบคุมภายใต้กระบวนการท่ีเป็นท่ียอมรับกันได้  
             การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness  W)  

            1. การพัฒนาบุคลากร ยังต้องมีการพัฒนาส่งเสริมด้านความรู้เน้นในเรื่องของการ ฝึกอบรมหรือพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพื่อเพิ่มเติมทักษะประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ หน้าท่ีในองค์กรให้มากขึ้น จุดเส่ียงในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี การวินิจฉัยข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยการ  ตีความหรือหารือ ยังขาดความชัดเจน ซึ่งท าให้เกิดปัญหา
ข้อผิดพลาดได้ และการท างานท่ีซ้ าซ้อนหรือ มากเกินภารกิจของบุคลากร ท าให้ขาดความรอบครอบ 
             2. ยังขาด การน าเทคนิคองค์ความรู้ใหม่มาช่วยบริหารจัดการ บุคลากรยังต้องเรียนรู้  และใช้ประโยชน์จาก
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครื่องใช้ส านักงานใหม่ๆ ให้เหมาะสม หรือใช้ประโยชน์ ให้คุ้มค่าในด้านการบริหารด้านการ
ประชาสัมพันธ์การท าฐานข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการ จัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการชุมชน 
            3. การพัฒนาส่ิงแวดล้อมผู้บริหารท้องถิ่น ต้องให้ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมด้าน กายภาพภายในองค์กร 
เช่น การจัดส านักงานท่ีมีการแบ่งสัดส่วนอย่างเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกในการค้นหาโดยใช้หลัก 5 ส. ใน
การปฏิบัติ การให้บริการท่ีครบวงจรหรือ One stop Service การสอดส่องดูแลเกี่ยวกับข้อห้ามของเรื่องท่ีผิดระเบียบ
ในสถานท่ีราชการ โดยเฉพาะการสร้างตัวอย่าง ท่ีดีจากผู้น าและการควบคุมท่ีเข้มงวด  
 
               ปัจจัยภายนอก  

                  1.ด้านการเมืองและสังคมการเมือง 
                 โดยสรุปผลภาพรวมด้านการเมืองและสังคมการเมืองของต าบลพิกุลออก ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มให้
ความส าคัญติดตามและสนใจในการเมืองท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น จึงท าให้มีระบบการตรวจสอบการท างานของเทศบาลเป็น
ระยะ ส่วนนักการเมืองท้องถิ่นยังมีการรวมตัว และประสานงานกันมากขึ้น ท าให้เปูาหมายการพัฒนามุ่งไปสู่หมู่บ้าน
ของตนเองและภาพรวมของต าบลเป็นหลักส าหรับในระบบสภาท้องถิ่นแล้วสมาชิกสภาเทศบาลพิกุลออกทุกท่าน มี
ความรู้และประสบการณ์การท างานด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี และการพัฒนาในทุกๆด้านท่ี ผู้น าท้องถิ่นผลักดัน
ให้เกิดข้ึน ล้วนเป็นพื้นฐานการพัฒนาท่ีสามารถต่อยอดให้เกิดกระบวนการพัฒนาท่ี เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้ 
เทศบาลต าบลพิกุลออก แผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-9- 
 

                  2.ด้านเศรษฐกิจ  
                   พื้นท่ีเทศบาลต าบลพิกุลออก ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจการเกษตร สังคมส่วนใหญ่ยังขาดการรวมตัว
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรประชาชน ซึ่งเป็นไปในลักษณะ ปัจเจกชนนิยม ท าให้การกระตุ้นและส่งเสริมการ
จัดต้ังกลุ่ม หรือองค์กรประชาชนเป็นไปในลักษณะท่ี ค่อนข้างยาก  
                   3.ด้านสังคมและเทคโนโลยี  
                   สภาพพื้นท่ีโดยรวมมีความเหมาะสมแก่การพัฒนาเนื่องจากเป็นชุมชนท่ีต้ังอยู่ใกล้  กับตัวเมืองมีศาสน
สถาน โรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขต าบลในพื้นท่ีท าให้มีระบบ สาธารณูปโภคสาธารณูปการครบครัน ประชาชน
ส่วนใหญ่มีรายได้และการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมี ทรัพยากรทางการบริหารจัดการและความร่วมมือจากภายนอก
ค่อนข้างดี ระบบเทคโนโลยีและการ ส่ือสารกระจายอย่างท่ัวถึงและมีการน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
ด้านสังคมยังมีพื้นฐาน ของสังคมชนบทและครอบครัวขนาดใหญ่กระจายอยู่ในพื้นท่ีค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นเหตุผลอีกด้าน
หนึ่งท่ีท าให้ง่ายต่อการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
 

               การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity  O)  

              จากสภาพการณ์ของการพัฒนาจังหวัดนครนายก ท่ีได้ถูกก าหนดไว้เป็นพื้นท่ีของการ  พัฒนาพื้นท่ีนี้เป็น
แหล่งท่องเท่ียว และแหล่งสันทนาการส าคัญ จึงมีการขยายออกไปมากและ ออกไปทุกทิศตามนโยบายท่ีต้องการขยาย
การพัฒนาไปยังพื้นท่ีอื่นท่ีมีศักยภาพ และมีการสร้าง  เครือข่ายถนน มีถนนวงแหวนเช่ือมต่อกัน มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน และสาธารณูปโภคต่างๆ ท าให้ พื้นท่ีส่วนท่ีขยายออกไปได้รับการพัฒนา และมีการเติบโตทางด้านประชากร
และเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว รองรับการขยายตัวและการกระจายความเจริญและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาในพื้นท่ีส่วน
หนึ่งท่ีเป็นทุน ทางกายภาพของจังหวัดคือมีพื้นท่ีท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติหลายแหล่งในการนี้ต าบลพิกุลออก จึง 
ได้รับผลกระทบท้ังในด้านท่ีเป็นประโยชน์และน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตได้ดังนี้ 

                    1. ท าให้มีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ส าหรับการอยู่อาศัยมากขึ้นและผู้ท่ีเข้ามา ประกอบกิจการใน
พื้นท่ีอย่างต่อเนื่องมีมากขึ้น ส่งผลต่อการจัดภาษีและรายได้จากการจดทะเบียนนิติกรรม สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นมากขึ้น  
                   2. มีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมแก่การเกษตรเช่น การปลูกพืช หรือเล้ียงสัตว์ จึงมี ความเหมาะสมท่ีจะ
เป็นฐานการผลิตทางด้านเพื่อการบริโภคของคนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี เทศบาลต าบลพิกุลออก แผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
                  3. มีสถานศึกษา การสาธารณูปโภคและการคมนาคมท่ีดีท้ังต าบล ท าให้เริ่มมีการขยายตัวของชุมชนเข้า
มาอยู่อาศัยหนาแน่นมากขึ้น 
                  4. เป็นจุดผ่านไปยังแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัดนครนายก ท าให้มีการเดินทางเข้าสู่ต าบล        
พิกุลออกของนักท่องเท่ียวสามารถสร้างความต่ืนตัวและกระแสพัฒนาได้ดีหากด าเนินการได้อย่างถูกต้อง  
                  5. เป็นเส้นทางผ่านเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญและมีช่ือเสียง ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากเมืองหลวงหรือ      
มหานครมากจนเกินไป จึงเหมาะสมท่ีนักท่องเท่ียวจะเดินทางเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ  หรือแวะเท่ียวชมหาซื้อสินค้า
ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งเป็นฐานรายได้ทางเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างสม่ าเสมอ  
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               การวิเคราะหป์ญัหาอุปสรรคหรอืข้อจ ากัด (Threat  T) 

               ปัญหาท่ีส าคัญคือการเรียนรู้และยอมรับส่ิงใหม่ของชุมชนและสังคม โดยเป็นกระแสท่ีเข้ามาสู่ระบบการ
พัฒนาการบริหารจัดการผ่านทางส่ือสารมวลชน การศึกษา อบรม และการน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การยอมรับ
ร่วมกันของชุมชน สังคม ภาคเอกชนและราชการท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลท่ีมีต่อเปูาหมายการกระจายอ านาจสู่การปกครอง
ท้องถิ่นแบบรากหญ้านี้ และอีกประการหนึ่ง ได้แก่ข้อจ ากัดในเรื่องของรายได้ท่ีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและตอบสนอง
ต่อความต้องการของ ประชาชนได้อย่างท่ัวถึงโดยพร้อมๆ กันในคราวเดียวกัน  

             ท้ังนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้  เป็น ๗ ด้าน ซึ่ง
ภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒496 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ 

              ๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
               (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) 
               (๒) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 
               (๓) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘ (๒)) 
               (๔) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘ (๓)) 
               (๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖(๔)) 
               (๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕))  
              จากสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการก าหนดภารกิจของงาน เทศบาลต าบลพิกุลออกจึงก าหนด
งานในส่วนราชการตรงกับสภาพปัญหา คือ กองช่าง  

             ๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
             (๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖)) 
             (2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓)) 
             (3) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวน สาธารณะ (มาตรา ๖๘ (๔)) 
             (4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖(๑๐))  
            (5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย(มาตรา๑๖(๒)) (6) การส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖(๕)) (7) การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัว
และการรักษาพยาบาล(มาตรา๑๖(๑๙)) จากสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการก าหนดภารกิจของงาน เทศบาลต าบลพิกุลออก
จึงก าหนดงานในส่วนราชการตรงกับสภาพปัญหา  
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             ๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
             (๑) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔)) 
             (๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘))                   
             (๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓)) 
             (๔) จัดให้มีท่ีจอดรถ (มาตรา ๑๖(๓))  
             (๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗))  
            (๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) จากสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการก าหนดภารกิจ
ของงานเทศบาลต าบลพิกุลออกจึงก าหนดงานในส่วนราชการตรงกับสภาพปัญหา คือ  ส านักงานปลัดก าหนดฝุาย
บริหารงานท่ัวไป (งานกฎหมายและคดี งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)  กองช่าง ก าหนด (งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร งานผังเมือง)  
                   ๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียวมีภารกิจ ดังนี้  
                   (๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖))  
                   (๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕))  
                   (๓) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗))  
                   (๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐)) 
                   (๕) การท่องเท่ียว (มาตรา ๖๘(๑๒)) 
                   (๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘(๑๑)) 
                   (๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖)) 
                   (๘) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗)) จากสภาพปัญหาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และการก าหนดภารกิจของงานเทศบาลต าบลพิกุลออกจึงก าหนดงานในส่วนราชการตรงกับสภาพปัญหา 
                   ๕.๕ ด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีภารกิจดังนี้  
                      (๑) คุ้มครอง และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (มาตรา ๖๗(๗))  
                      (๒) รักษาความสะอาด ทางน้ าทางบก ท่ีสาธารณะ รวมท้ังส่ิงปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒)) 
                      (๓) การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒)) จากสภาพปัญหาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และการก าหนดภารกิจของงาน เทศบาลต าบลพิกุลออกจึงก าหนดงานในส่วนราชการตรงกับสภาพปัญหา คือ  
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ก าหนดฝุายอนามัยและส่ิงแวดล้อม (งานอนามัยและ ส่ิงแวดล้อม) งานส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข (งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข,งานควบคุมโรค) 
                  ๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจดังนี้ 
                   (๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น (มาตรา ๖๗
(๘))  
                   (2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕))  
                   (3) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙)) 
                   (4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
                   จากสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการก าหนดภารกิจของงานเทศบาลต าบลพิกุลออกจึง
ก าหนดงานในส่วนราชการตรงกับสภาพปัญหา คือ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (งานบริหารการศึกษา งาน
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
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                 ๕.๗. ด้านการบริหารจัดการ การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
               (1) สนับสนุนสภาเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๔๕(๓))  
               (2) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือ บุคลากรให้ตามความจ าเป็น
และสมควร (มาตรา ๖๗(๙)) 
               (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา ๑๖(๑๖)) 
               (4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๓)) 
               (5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 
๑๗(๑๖)) จากสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการก าหนดภารกิจของงาน เทศบาลต าบลพิกุลออกจึงก าหนด
งานในส่วนราชการตรงกับสภาพปัญหา คือ ส านักงานปลัด ก าหนดฝุายบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานท่ัวไป) งาน
นโยบายและ แผน (งานนโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์) กองคลัง ก าหนดฝุายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (งาน
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ งาน ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) งานการเงิน (งานการเงินและงานบัญชี) ภารกิจท้ัง ๗ ด้าน 
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาลต าบล  สามารถจะแก้ไขปัญหา ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการ ของประชาชนในเขตพื้นท่ี 
หมายเหตุ : มาตรา 50,51 หมายถึง พ.ร.บ เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 
16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนกระจ่ายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
 

 
           ๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลจะด าเนินการ 
               ๖.๑ ภารกิจหลกั 
               การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลพิกุลออก ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลต าบลพิกุลออกมีอ านาจหน้าท่ี 
                (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
                (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ าและท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัดมูลฝอยส่ิงปฏิกูล  
                (๓) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
                (๔) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
                (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
                (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
                (๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ บุคลากรให้ตามความจ าเป็น
และสมควร  
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               ๖.๒ ภารกิจรอง 
                จากการวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลตามข้อ ๕ และ ประกอบกับมาตรา ๖๘ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.๒496 และ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.๒๕๕๒ 
                (๑) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
                (๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
                (๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
                (๔) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
                (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
                (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
                (๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
                (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
                (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลต าบล 
                (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
                (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
                (๑๒) การท่องเท่ียว 
                (๑๓) การผังเมือง  
 
 

7. สรุปปัญหา และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
        เทศบาลต าบลพิกุลออก ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ ได้แก่     
  1. ส านักปลัดเทศบาล   
  2. กองคลัง   
  3. กองช่าง    
  4. กองการศึกษา   
                   5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

  ท้ังนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการ จ านวน 26 อัตรา เพิ่ม ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 1 อัตรา รวม 27 อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน 3 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 10 อัตรา พนักงาน
จ้างท่ัวไป จ านวน 15 อัตรา รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรท้ังส้ิน จ านวน 55 อัตรา  
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                    โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด เทศบาล
ต าบลพิกุลออก ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง 
กองช่าง กองการศึกษา นับว่าเพียงพอกับการบริหารงาน ตามภารกิจของเทศบาลต าบลพิกุลออก แต่เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนดจึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างและก าหนดกรอบ
อัตราก าลังใหม่ขึ้น โดยให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าท่ีสามารถแก้ไขปัญหาของ เทศบาล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
        จากการท่ีเทศบาลต าบลพิกุลออก ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะด าเนินการดังกล่าวโดย
เทศบาลต าบลพิกุลออก ก าหนดต าแหน่งของพนักงานเทศบาล ให้ตรงกับภารกิจดังกล่าวและในระยะแรกการก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการท่ีจะรองรับการด าเนินการตามารกิจนั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือก าหนดเป็นฝุาย 
และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และเทศบาลพิจารณา เห็นว่าภารกิจนั้น มีปริมาณงานมากพอก็
อาจพิจารณาต้ังเป็นส่วนต่อไป ดังนี้ 

๑) ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไปของเทศบาลและราชการท่ีมิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมท้ังก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  

๒) กองคลัง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ 
เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียน
คุมรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับพัสดุของ
เทศบาลและงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย                  

  ๓) กองช่าง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตาม
ระเบียนกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงาน
ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวม ประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
 

  ๔) กองการศึกษา มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ท้ัง
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย 
อนุบาลศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าท่ี งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งาน
ศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานกีฬานันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษา
นอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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8.1 โครงสร้างส่วนราชการ 
 

โครงสร้างส่วนราชการ (เดิม)  โครงสร้างส่วนราชการ (ใหม่)  
1. ส านักปลัดเทศบาล  

 

(1) งานธุรการ 
(2) งานการเจ้าหน้าท่ี 
(3) งานแผนและงบประมาณ 
(4) งานนิติการ 
(5) งานพัฒนาชุมชน 
(6) งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(7) งานสาธารณสุข 

1. ส านักปลัดเทศบาล  
 

(1) งานอ านวยการ 
(2) งานการเจ้าหน้าท่ี 
(3) งานแผนงานและงบประมาณ 
(4) งานนิติการ 
(5) งานพัฒนาชุมชน 
(6) งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

           (7) งานบริการสาธารณสุข 
 
 

 

2. กองคลัง 
       

(1) งานการเงินและบัญช ี
(2) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
(3) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

2. กองคลัง 
 

(1) งานการเงินและบัญชี 
(2) งานพัฒนารายได้ 
(3) งานพัสดุและทรัพย์สิน 

3. กองช่าง 
 

               (1) งานแบบแผนและก่อสร้าง 
            (2) งานโยธา 

3. กองช่าง 
 

      (1) งานแบบแผนและก่อสร้าง 
   (2) งานการโยธา 
 

4.กองการศึกษา   
 

(1) งานบริหารการศึกษา 

4. กองการศึกษา   
 

(1) งานบริหารการศึกษา 
 

 5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 
8.2 การวิเคราะหก์ารก าหนดต าแหนง่ 
                เทศบาลต าบลพิกุลออก ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจท่ีจะด าเนินการในแต่ละส่วน
ราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใดเพื่อน ามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ
งาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลพิกุลออก และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบล
พิกุลออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 
3 ปี ดังนี้ 
 
 
 
 



 
8.2  การวิเคราะหก์ารก าหนดต าแหน่ง 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
เทศบาลต าบลพกิุลออก อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

 

 
 

 
 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ

อัตราก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 
จะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด หมายเหตุ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 
พนักงานเทศบาล         
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) 1 1 1 ๑ - - - -ว่างเดิม- 

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ส านักปลัดเทศบาล         

พนักงานเทศบาล         

หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักทรัพยากรบุคคล (ช านาญการ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
(ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - -ว่างเดิม- 

นิติกร (ปฏิบัติการ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - -ว่างเดิม- 

เจ้าพนักงานธุรการ (ช านาญงาน) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 1 1 ๑ ๑ - - - -ว่างเดิม- 
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - -ว่างเดิม- 

ลูกจ้างประจ า         

เจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้าง         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 ๑ ๑ - - -  

คนงานทั่วไป 8 8 8 8  -  -  -  

ยาม ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
 
 

คนงานทั่วไป (คนงานประจ ารถขยะ)   3 3 3 3 - - -  



หมายเหตุ : ประมาณการรายจ่าย รวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 40 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 
จะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลา ๓ ปีขา้งหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด หมายเหตุ 

๒๕64 2565 ๒๕๖6 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 
กองคลัง         
ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวิชาการคลัง (ช านาญการ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ช านาญการ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน) ๑ 1 1 ๑ - - -  

ลูกจ้างประจ า         

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้าง         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ๑ 1 1 1 - - -  

คนงานทั่วไป ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  

กองช่าง         

ผู้อ านวยกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานธุรการ (ช านาญงาน) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - -ว่างเดิม- 

พนักงานจ้าง         
ผู้ช่วยช่างโยธา ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 1  1 1 1 - -  - 
 
 

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 1 1 1 - - -  
คนงานทั่วไป 1 1 1 1  - - -  
กองการศึกษา         
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

 1 ๑ ๑ ๑ - - - -ว่างเดิม- 

นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ) 1 ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน)  1 1  1  1 -  -  -  

ครู (คศ.2) 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 

ครู (คศ.2) 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 

ครู (คศ.1) 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) 1 1 1 1 - - - รอกรมจัดสรร 

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1  -  -  - 
เงินอุดหนุน 
(ว่างเดิม) 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
เงินเทศบาล   
(ว่างเดิม) 

หน่วยตรวจสอบภายใน         
นักวิชาการตรวจสอบภายใน  - 1 1 1  +1  -  - ก าหนดเพ่ิม 

รวม 54 55 55 55  +1  -  -  
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                                        โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลต าบลพิกุลออก อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ประเภทสามัญ 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
    

 
 

      
 
 

- งานอ านวยการ    - งานบริหารการศึกษา          - งานแบบแผนและก่อสร้าง      - งานการเงินและบัญชี 
      - งานการเจ้าหน้าท่ี                                                           - งานการโยธา                     - งานพัฒนารายได้ 
       - งานแผนและงบประมาณ                                                               - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
             - งานนิติการ 
             - งานพัฒนาชุมชุน 
             - งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
             - งานบริการสาธารณสุข 

กองคลงั 

ผู้อ านวยการกองคลัง(1) 

นักบริหารงานคลัง (ระดับต้น) 

ปลัดเทศบาล 
 

นักบริหารงานท้องถิ่น (ระดับกลาง)(1) 

กองการศึกษา 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา(1) 

นักบริหารงานการศึกษา (ระดับต้น)

7) 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

หัวหน้าส านักปลัด (1) 

นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น) 

กองช่าง 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง (1) 

นักบริหารงานช่าง (ระดับต้น) 

รองปลัดเทศบาล 
 

นักบริหารงานท้องถิ่น (ระดับต้น) (1) 

รองปลัดเทศบาล 
 

นักบริหารงานท้องถิ่น (ระดับต้น) (1) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก (1) 



 

      ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
    
                                                   
        ลูกจ้างประจ า                                                                                                           พนักงานจ้างท่ัวไป           
                  - เจ้าพนักงานธุรการ (1)                                               - คนงานท่ัวไป (1)    
                  - นักการ (1)  
           พนักงานจ้างตามภารกิจ 
                  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 
                  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
            พนักงานจ้างท่ัวไป 
                  - ยาม (1) 
                  - คนงานท่ัวไป (4) 

 
 
 
                                          พนักงานจ้างท่ัวไป                                                         พนักงานจ้างทั่วไป                                                   พนักงานจ้างตามภารกิจ       
                                             - คนงานท่ัวไป (2)                                                       - คนงานประจ ารถขยะ (3)            - พนักงานขบัเครื่องจักรกลขนาดเบา (1) 
                                               - คนงานท่ัวไป (1)   

                                            
ระดับ
จ านวน 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ท่ัวไป 

1 - - 3 1 - - 2 1 - 2 3 12 25 
 
  
 

  หัวหน้าส านักปลัด (๑) 

นักบริหารงานท่ัวไป (ระดับต้น) 

 

(1) งานอ านวยการ 
 

เจ้าพนักงานธุรการ (ช านาญงาน) (1) 

(2) งานการเจ้าหน้าที่ 
 

นักทรัพยากรบุคคล (ช านาญการ) (1) 

(3) งานแผนงานและงบประมาณ 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน (ปฏบิัติการ) (1) 

(ว่าง) 

(4) งานนิติการ 
 

นิตกิร (ปฏิบัติการ) (1) 

(5) งานพัฒนาชุมชน 
 

นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ) (1) (วา่ง) 

(7) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏบิัติงาน) (1) 

(ว่าง) 

(6) งานบริการสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  

 (ปง/ชง) (๑)  (ว่าง)                        



    กองคลัง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           ลูกจ้างประจ า 
  -เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี (1)                                 เจ้าพนักงานเจด็เก็บรายได้ (ปฏิบตัิงาน)  (1)     พนักงานจ้างตามภารกิจ     
                                                                                                                                                                                            - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ(1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ                                                 พนักงานจ้างท่ัวไป       
   -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิและบัญช ี(1)                                                          - คนงานท่ัวไป (1)        

          พนักงานจา้งท่ัวไป 
             - คนงานท่ัวไป (1)  
 

ระดับ
จ านวน 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ท่ัวไป 

1 - - - 2 - - 2 - - 1 2 2 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง (๑) 

 

นักบรหิารงานการคลัง (ระดับตน้)  

(2) งานพัฒนารายได ้

 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ช านาญการ) (1) 

 

 

(1) งานการเงนิและบัญช ี

 

นักวิชาการคลัง (ช านาญการ) (1) 

 

(3) งานพัสดแุละทรัพย์สิน 

 

เจา้พนักงานพัสด ุ(ปฏิบัตงิาน) (1)  



กองช่าง 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                - เจ้าพนักงานธุรการ (ช านาญงาน) (1)                                                                                   - นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1) (ว่าง) 
 
                                     พนักงานจ้างทั่วไป                                                                                                              พนักงานจ้างตามภารกิจ 
               - คนงานทั่วไป (1)                                                                                                                      - ผู้ช่วยช่างโยธา (1) 
                                                                                                                                                                      - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา (1)        
     พนักงานจ้างตามภารกิจ 
            - ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  (๑)                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                              
 

ระดับ
จ านวน 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ท่ัวไป 

1 - - - - - - 1 1 - - 3 1 7 
 

 
 
 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง (๑) 

 

 นักบริหารงานช่าง (ระดับต้น)  
 

 

(1) งานแบบแผนและก่อสร้าง 
 

 

 

(2) งานการโยธา 
 

 



กองการศึกษา 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                               - นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)  (1) 
                                                                                                      - เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน)  (1)                                                                                                                               
                   - ครู คศ.1 (1) 
                                                                                                       - ครู คศ.2 (2) 
                                                                                                       - ครูผู้ดูแลเด็ก (1) (ว่าง) (รอกรมจัดสรร) 

         
 

          พนักงานจ้างตามภารกิจ 
                                                                                                       - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)....เงินอุดหนุนจากกรมฯ (1) (ว่าง) 
                - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ....เงินงบประมาณฯ เทศบาล  (1) (ว่าง) 
 

ระดับ
จ านวน 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ท่ัวไป 

1 - - 3 2 - - 1 - - - 2 - 9 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา (1)(วา่ง) 
 

นักบริหารงานการศกึษา (ระดับต้น)  

(1) งานบริหารการศึกษา 
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 12. แนวทางการพฒันาพนกังานเทศบาล หรือลูกจ้าง 
  เทศบาลต าบลพิกุลออก  ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้าง  ทุกต าแหน่ง  ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะทัศนคติท่ีดี  มี คุณธรรมและ
จริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นไปอย่าง  มี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยจัดท าแผนอัตราข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามท่ีกฎหมายก าหนด  โดยมี
ระยะเวลา  3  ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง  3  ปี  การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  
ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ  คือ  การพัฒนาไปสู่  
Thailand  4.0  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค  4.0  
เช่นกัน  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาธิบาล  เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 
  1.  เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส  ในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน  และสามารถเข้ามา
ตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ  เช่น  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคมได้เข้ามามี
ส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจท่ีภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ  เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน  
โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่าย
มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง  ขณะเดียวกันก็ยังต้องเช่ือมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเอง  ให้มี
เอกภาพและสอดรับประสานกัน  ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นกันเอง 
  2.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยต้ังค าถามกับตนเอง
เสมอว่า  ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดยไม่
ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมท้ังใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความต้องการของ
ประชาชน  พร้อมท้ังอ านวยความสะดวกโดยมีการเช่ือมโยงกันเองของทุกส่วนราชการ  เพื่อให้บริการต่างๆ  สามารถ
เสร็จส้ินในจุดเดียว  ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ตลอดเวลาตามความต้องการ
ของตนและผ่านกาติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน  ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง  อินเตอร์เน็ต  เว็ปไซด์  โซเซียล
มีเดียหรือแอปฟริเคช่ันทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
  3.  องค์กรที่มีขีดสมรรถนะและทันสมัย  ต้องท างาน  อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์
ความเส่ียง  สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้  ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับ
โลกแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน  เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น  และความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง  และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงาน
สมัยใหม่  รวมท้ังท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ  และปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของ
ตน 

  ท้ังนี้  วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด  วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้  เช่น  ปฐมนิเทศ 
การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เป็นต้น 
 
 
 
 
 



 
 
 
13. ประกาศคุณภาพ จริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
  เทศบาลต าบลพิกุลออก  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ลูกจ้าง  เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย
กฎหมายก าหนด   
  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลพิกุลออก  มีหน้าท่ีด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 
  1.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.  การมีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
  3.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4.  การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  8.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

  ท้ังนี้  การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 

...............................



 



ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง ระดับ

ปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล

 - นักบริหารงานทอ้งถิ่น นักบริหารงานทอ้งถิ่น

ปริญญาโท (ร.ม.) รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
รัฐศาสตร์ นักบริหารงานทอ้งถิ่น นักบริหารงานทอ้งถิ่น

ปริญญาโท (ศศ.ม) รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล

รัฐศาสตร์ นักบริหารงานทอ้งถิ่น นักบริหารงานทอ้งถิ่น

ปริญญาโท (รป.ม.) หวัหน้าส านักปลัด หวัหน้าส านักปลัด

รัฐประศาสนศาตร์ (นักบริหารงานทัว่ไป) (นักบริหารงานทัว่ไป)

ปริญญาโท (รป.ม.)
รัฐประศาสนศาตร์

ปริญญาตรี (น.บ.)
นิติศาสตร์

ปวส.
คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

ปวช.
การบัญชี

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ปริญญาตรี (วท.บ.)
สถิติ

ปริญญาตรี (รป.ศ.)

รัฐประศาสนศาตร์

16

 -

313,440 -

-- 253,680

17-2-01-4101-001

-

เจา้พนักงานสาธารณสุข ปง/ชง   - -

-

-

นักการ

 - 117,360  -  -

 -

1

นักพฒันาชุมชน

438,000396,000 42,000

ปฏิบติัการ

-

17-2-01-4601-001เจา้พนักงานสาธารณสุข ปง/ชง

เจา้พนักงานธุรการ ช านาญงาน

2 นางสาวพรทพิย์ พลูสวัสด์ิ 17-2-00-1101-002

ส านักปลัดเทศบาล (๐๑)

17-2-00-1101-003

6

จานทอง 17-2-00-1101-003

5

ปก/ชก 17-2-01-3801-001

-323,760 - 323,760

 -

-

 -

262,560 -

11. บัญชีแสดงจดัคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ

นางสาวสุมาลี เจริญจติร

117,360 -

ปก/ชก 17-2-01-3103-001 ปก/ชก  -  -

นิติกร

ปก/ชก  - -

462,240 42,000 -

 -

ต้น

 -ว่าง - 17-2-00-1101-001

ล าดับ ช่ือ – สกุล

- - -

253,680เจา้พนักงานธุรการ เจา้พนักงานธุรการ

- 221,760

117,360

117,360

112,800

-

- ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ  - ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ

- ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ

 -  -
พนักงานขับเคร่ืองจกัรกล

ขนาดเบา

221,760

- 112,800 -

-

ต้น 504,240

ต้น

313,440

- -

-  -

ปฏิบติัการ

ต้น

17-2-00-1101-002

438,00017-2-01-2101-001 ต้น

-

396,000 42,000 -

นักวิเคราะหน์โยบายและ
แผน

-  -

262,560

นักทรัพยากรบคุคล ช านาญการ

คุณวุฒิ
กรอบอัตราก าลังเดิม

เงินเดือน
เงิน

ประจ า
ต าแหน่ง

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/
เงิน

ค่าตอบแทน
หมายเหตุ

กรอบอัตราก าลังใหม่

 -กลาง 17-2-00-1101-001 กลาง  - -

ต้น

17-2-01-3102-001 17-2-01-3102-001

นักวิเคราะหน์โยบายและ
แผน

ช านาญการ

7

นางวาสนา

 -ว่าง -  - 17-2-01-3103-001

พยุงวงษ์นางสาวสมฤดี

8 17-2-01-3801-001

14

13 นายบญุเสริม เฉลิมภาค

17-2-01-3105-001

-

นักพฒันาชุมชน

ลูกจา้งประจ า

- ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ

นางสาวจฬุาลักษณ์ สุขโชติ นิติกร

4

นักทรัพยากรบคุคล

17-2-01-3105-001

17-2-01-2101-001

3 นายสันทดั

นางสาวพชัราภรณ์ ประตูนิน

นางสาวฐิติรัตน์              วิลัยจติร

12 นางศศิพมิล พลูสวัสด์ิ - -

9 ศิริจนัทร์ 17-2-01-4101-001 เจา้พนักงานธุรการ ช านาญงาน

 -ว่าง -

 -ว่าง -  -10 17-2-01-4601-001

11

15

 -ว่าง -  - 17-2-01-4805-001 ปง/ชง17-2-01-4805-001
เจา้พนักงานปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย
ปง/ชง

นายภูริเชษฐ์ ย่ิงศิลป์ มัธยมศึกษาตอนปลาย  -
พนักงานขับเคร่ืองจกัรกล

ขนาดเบา

นักการ

พนักงานจา้งตามภารกิจ

 -
เจา้พนักงานปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย

 -



ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง ระดับ
ล าดับ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ

กรอบอัตราก าลังเดิม
เงินเดือน

เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/
เงิน

ค่าตอบแทน
หมายเหตุ

กรอบอัตราก าลังใหม่

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตร์การกฬีา

ปวส.
คอมพวิเตอร์

ปริญญาโท (ร.ม.) ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองคลัง
ศิลปศาสตรบณัฑิต นักบริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง
ปริญญาโท (บธ.ม.)
บริหารธุรกจิบณัฑิต
ปริญญาโท (บธ.ม.)
บริหารธุรกจิบณัฑิต

รัตนาภรณ์     เทยีนเรียว

นายสุทธิเกยีรติ  ย่ิงศิลป์

นางสาวพนิตตา     ช านาญดี
ปริญญตรี การ

บริหารธุรกจิบญัฑิต 

นายบญุเลิศ  ภิญโญ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง

30

31

นายองอาด บ ารุงสุข

23

22

นายสมโภช  เสนอใจ

นายพรีวัส  ปราบพาล

นางจริฐา คงชุ่ม

กองคลัง (๐๔)

32

33 นางสาวภิญญาดา  ยศกลาง

29

ปริญญาตรี การ
บริหารธุรกจิ 

17-2-04-4204-001

17-2-04-4203-001

นักวิชาการคลัง ช านาญการ 17-2-04-3202-001 นักวิชาการคลัง

มัธยมศึกษาตอนปลาย

- คนงานประจ ารถขยะ - -

17-2-04-2102-001

382,560

382,560

ยาม - --

คนงานทัว่ไป

คนงานทัว่ไป

108,000

- -

-

484,320

108,000

108,000

108,000

108,000

108,000

108,000

108,000

108,000

108,000

108,000

17-2-04-4203-001 ปฏิบติังาน

นักวิชาการจดัเกบ็รายได้ ช านาญการ

-เจา้พนักงานพสัดุ

- -

-

17-2-04-3203-001

 -

-

-

-

- - คนงานทัว่ไป

คนงานทัว่ไป - 108,000

108,000 -

คนงานประจ ารถขยะ -

- 108,000 -

-17-2-04-2102-001 ต้น

-

พนักงานจา้งทั่วไป

17

19

20

เจา้พนักงานพสัดุ

ต้น 442,320

108,000

108,000

108,000

คนงานประจ ารถขยะ

คนงานประจ ารถขยะ - -

 - 

คนงานทัว่ไป

-

-- - คนงานทัว่ไป

เจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้ ปฎิบติังาน 138,120 -

คนงานประจ ารถขยะ

ปฏิบติังาน 138,120

-

นางสาวชุติมา ซ่ือวาจา ช านาญการ 382,560

เจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้ ปฏิบติังาน 17-2-04-4204-001

42,000

-

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

นางสาววรนุช

มัธยมศึกษาตอนต้น -

นายสมหมาย  ทรายทอง

คุ้มพฒุ

- คนงานทัว่ไป

คนงานประจ ารถขยะ

--  -

คนงานทัว่ไป

-

ยาม

-

-

 -

- 108,000

-

คนงานทัว่ไป

คนงานทัว่ไป

--

-

มัธยมศึกษาตอนปลาย

-

-นางสาวสุวภัทร

นางสาวกญัณภัทร

138,120

- คนงานทัว่ไป

108,000

108,000

108,000 --

นายมิตรชัย

17-2-04-3203-001 นักวิชาการจดัเกบ็รายได้

18 นางศศิธร จนิาวงศ์ -

มัธยมศึกษาตอนต้น

คนงานทัว่ไป

21 มัธยมศึกษาตอนปลาย

28

27

นายพชิัย      ศรีทอง

26

24

25

- คนงานทัว่ไป

พรายแกว้

-

เกษมศรี

พนัล าภักด์ิ

มัธยมศึกษาตอนต้น

ปวส. บริหารธุรกจิ 
สาขาการบญัชี

- 108,000 -

 -- -คนงานทัว่ไป -

 -

 -

- - คนงานทัว่ไป

 -

 -

-

17-2-04-3202-001

108,000คนงานทัว่ไป - -

 -

-

-

108,000 -

ช านาญการ

-

 -

138,120

382,560

-

-



ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง ระดับ
ล าดับ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ

กรอบอัตราก าลังเดิม
เงินเดือน

เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/
เงิน

ค่าตอบแทน
หมายเหตุ

กรอบอัตราก าลังใหม่

ปวช.
การบญัชี

ปวส.
(การบญัชี)

ปริญญาตรี (บธ.บ.)
การจดัการ

ปริญญาตรี ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกองช่าง
วิทยาศาสตร์บัญทิต

กอ่สร้าง
(นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง)

ปวส.
(ช่างกอ่สร้าง)

43

คนงานทัว่ไป

คนงานทัว่ไป - - คนงานทัว่ไป -

- -

 -  - ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  -

108,000

 - 308,040ต้น

 -

42,000

108,000 -

176,160 -

308,040

นายอทิธิกร    ออ่นศรี
ปริญญาตรี ศิลปศาตร์

บญัฑิต

นางสาวประภาทพิย์  ปราบไพรี
ปวช.ช่างเทคนิค
สถาปตัยกรรม

ลูกจา้งประจ า

40

41

35

34

 - ว่าง -

17-2-05-2103-001

จ.อ.หญงิปาจารีย์       โพธ์ิศรีทอง 17-2-05-4101-002

 -

-

-

39

นางสาวนิตยาวรรณ  บญุหอ่ -

-

นางวิไล ศรีงาม

 - 125,880 - ผู้ช่วยเจา้พนักงานพสัดุ  - -ผู้ช่วยเจา้พนักงานพสัดุ

ต้น 17-2-05-2103-001

-

เจา้พนักงานธุรการ ช านาญงาน

-

ช านาญงาน 17-2-05-4101-002

 -

-
เจา้พนักงานการเงินและ

บญัชี

- - -

-

154,080 -

-

ผู้ช่วยเจา้พนักงานการเงิน
และบญัชี

280,080 - -

108,000 -  -

ปง/ชง

112,800  -  -

- 108,000 -  -

  -127,080 127,080

 -

- 176,160

-

108,000

 -

112,800

นายสมพร ถือมั่น ผู้ช่วยช่างโยธา -

44 ปวช. ช่างไฟฟา้ก าลังนายชัยฤกษ ์    อา่งแกว้  -
พนักงานจา้งทั่วไป

คนงานทัว่ไป45

42

 - ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

17-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง/ชง
พนักงานจา้งตามภารกิจ

143,520

นางจรีาภา ทองอนิทร์

-

พนักงานจา้งทั่วไป

กองช่าง (๐๕)

38

37

36 ปวส. การจดัการทัว่ไปนายศุภกร     ศรีภนานนท์

นายเสกสรร พนัธ์สวัสด์ิ

ปริญญาโท (บธ.ม.)    
      การจดัการทัว่ไป

คนงานทัว่ไป

พนักงานจา้งตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจา้พนักงานการเงิน

และบญัชี

นายภานุวัตร    ทองอนิทร์ มัธยมศึกษาตอนต้น -

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้  -  - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้

- -

นายช่างโยธา

คนงานทัว่ไป

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เจา้พนักงานการเงินและ
บญัชี

เจา้พนักงานธุรการ

17-2-05-4701-001

 -

-

117,360  - 117,360 -

- - -

108,000

280,080

154,080

   

   

   

   

   



ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง ระดับ
ล าดับ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ

กรอบอัตราก าลังเดิม
เงินเดือน

เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/
เงิน

ค่าตอบแทน
หมายเหตุ

กรอบอัตราก าลังใหม่

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ผู้อ านวยการกองการศึกษา
 - (นักบริหารงานการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา)

ปริญญาตรี (ค.บ.)
(การศึกษาปฐมวัย)

ปริญญาตรี (ค.บ.)
(การศึกษาปฐมวัย)

54  -  - ผู้ดูแลเด็ก (ทกัษะ)  -  - ผู้ดูแลเด็ก (ทกัษะ)  -  -  -  - เงินอดุหนุน

55 นกัวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 355,320  -  - 355,320

(ค่ากลางเงินเดือน)

 - ว่าง - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก -

นางสาวทพิวรรณ            มีช้อย 172086600010 ครู ค.ศ.1

ปฏิบติังาน 17-2-08-4101-003

ค.ศ.2

172086600008

17-2-08-2107-001

ครู

เจา้พนักงานธุรการ

-

ต้น  - -  -

-

ครูผู้ช่วย - - - รอกรมฯจดัสรร

352,560คศ.2 352,560

243,840

-

- - 365,880

-

243,840

-

ครู

- ครูผู้ดูแลเด็ก - ครูผู้ดูแลเด็ก

- -

ค.ศ.2172086600009 ครู 365,880

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก -  - เงินเทศบาล -

50

48

กองการศึกษา (08)

นางสมทรง

46

ปริญญาตรี 
คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
ปวส. บริหารธุรกจิ 

สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ

นางจริาพร  ไหมทอง

ปริญญาโท 
ศึกษาศาสตร์

มหาบญัฑิต การ
บริหารการศึกษา

นางสาวน้ าออ้ย    พยุงดี 17 -2 08-3803-001

 -

53

 -ว่าง -

ศจพีรรณ     สะอาดพลอย 17-2-08-4101-003 เจา้พนักงานธุรการ

52  - ว่าง -  -

ครู

51

49 ศรีสอาด 172086600008

172086600009

พนักงานจา้งตามภารกิจ

17-2-08-2107-001

47 นักวิชาการศึกษา ปฏิบติัการ 17 -2 08-3803-001

ต้น

นักวิชาการศึกษา 207,480

ครู ค.ศ.1 172086600010

คศ.2

ปง/ชง  - - -

ปฏิบติัการ

 - ว่าง -

 - ว่าง -
172123205001

หน่วยตรวจสอบภายใน (12)

 -

207,480

      











จ านวน

(คน)
เงนิเดอืน(1) เงินประจ าต าแหน่ง(2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) กลาง 1  - 548,040 168,000 1 1 1 -  - - 19,680 19,680 19,680 735,720 755,400 775,080 (วา่งเดิม)

2 รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ต้น 1 1 396,000 42,000 1 1 1 - - - 13,320 13,320 13,080 438,000 451,320 464,400 (33,000}

3 รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ต้น 1 1 462,240 42,000 1 1 1 - - - 13,320 15,240 15,720 517,560 532,800 548,520 (38,520}

ส านักปลัดเทศบาล (๐๑)

4 หัวหนา้ส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)  ต้น 1 1 396,000 42,000 1 1 1 - - - 13,320 13,320 13,080 451,320 464,640 477,720 (33,000}

5 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 1 1 323,760 0 1 1 1 - - - 12,600 12,960 13,320 336,360 349,320 362,640 (26,980}

6 นักวเิคราะห์วเิคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. 1  - 355,320 0 1 1 1  - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 (วา่งเดิม)

7 นิติกร ปก. 1 1 262,560 0 1 1 1 - - - 8,640 8,880 9,000 271,200 280,080 289,080 (21,880}

8 นักพัฒนาชมุชน ปก./ชก. 1  - 355,320 0 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 (วา่งเดิม)

9 เจา้พนักงานธุรการ ชง. 1 1 313,440 0 1 1 1 - - - 10,920 11,160 11,040 324,360 335,520 346,560 (26,120}

10 เจา้พนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 1  - 297,900 0 1 1 1  - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060  -วา่งเดิม -

11 เจ้าพนักงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. 1  - 297,900 0 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060  -วา่งเดิม -

ลูกจ้างประจ า

12 เจา้พนักงานธุรการ - 1 1 253,680 0 1 1 1 - - - 8,880 8,640 8,880 262,560 271,200 280,080 (21,140}

13 นักการ - 1 1 221,760 0 1 1 1 - - - 7,440 7,440 7,680 229,200 236,640 244,320 (18,480}

พนักงานจ้าง

14 ผู้ชว่ยเจา้พนักงานธุรการ (พนง.ภารกจิ) - 1 1 132,240 0 1 1 1 - - - 5,400 5,520 5,760 137,640 143,160 148,920 (11,020}

15 ผู้ชว่ยเจา้พนักงานธุรการ (พนง.ภารกจิ) - 1 1 127,080 0 1 1 1 - - - 5,160 5,400 5,520 132,240 137,640 143,160 (10,590}

16 พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (พนง.ภารกจิ) - 1 1 132,240 0 1 1 1 -  - - 5,400 5,520 5,760 137,640 143,160 148,920 (11,020}

17 ยาม (พนง.ทั่วไป) - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - -  -  -  - 108,000 108,000 108,000

18 คนงานทั่วไป (พนง.ทั่วไป) - 8 8 864,000 0 8 8 8 - -  -  -  -  - 864,000 864,000 864,000

19 พนักงานประจ าท้ายรถขยะ(พนง.ทั่วไป)  - 3 3 324,000 0 3 3 3  -  -  -  -  -  - 324,000 324,000 324,000

กองคลัง (๐๔)

20 ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ต้น 1 1 442,320 42,000 1 1 1  -  -  - 13,200 13,440 14,160 497,520 510,960 525,120 (36,860}

21 นักวชิาการคลัง  ชก. 1 1 382,560 0 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,320 396,000 409,320 422,640 (31,880}

22 นักวชิาการจัดเก็บรายได ้ ชก. 1 1 382,560 0 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,320 396,000 409,320 422,640 (31,880}

23 เจา้พนักงานพัสดุ ปง. 1 1 138,120 0 1 1 1 - - - 5,400 6,120 6,000 143,520 149,640 155,640 (11,510}

24 เจา้พนักงานจัดเก็บรายได้ ปง. 1 1 138,120 0 1 1 1  -  - - 5,400 6,120 6,000 143,520 149,640 155,640 (11,510}

ยอดยกไป 33 29 7,655,160 336,000 33 33 33  -  -  - 218,400 222,840 224,760 8,196,240 8,419,080 8,643,840

หมายเหตุ

           อัตราก าลังคน          

เพิ่ม/ลด
ภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิม่ขึน้(3) ค่าใช้จ่ายรวม (4)

ชือ่สายงาน

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่าจะต้องใช้

ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า
จ านวนท่ีมีอยู่ปจัจุบนั

จ านวน

ท้ังหมด

 9. ภาระค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอืน่

การวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลังเพิม่ของพนักงานเทศบาล

ระดับ

ต าแหน่ง
ท่ี



จ านวนคน เงนิเดอืน(1) เงินประจ าต าแหน่ง(2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

ยอดยกมา 33 29 7,655,160 336,000 33 33 33  -  -  - 218,400 222,840 224,760 8,196,240 8,419,080 8,643,840

ลูกจ้างประจ า 33 29 7,655,160 336,000 33 33 33 218,400 222,840 224,760 8,196,240 8,419,080 8,643,840

25 เจา้พนักงานการเงินและบัญช ี - 1 1 280,080 0 1 1 1 - - - 8,880     9,240 9,840 288,960 298,200 308,040 (23,340}

พนักงานจ้าง

26 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนง.ภารกจิ) - 1 1 154,080 0 1 1 1 - - - 6,240     6,480 6,720 160,320 166,800 173,520 (12,840}

27 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนง.ภารกจิ)  - 1 1 143,520 0 1 1 1  -  -  - 5,760     6,000 6,240 149,280 155,280 161,520 (11,960}

28 คนงานทั่วไป (พนง.ทั่วไป) - 2 2 216,000 0 2 2 2 - - -  -  -  - 216,000 216,000 216,000

กองช่าง (๐๕)

29 ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)  ต้น 1 1 323,760 42,000 1 1 1  -  -  - 10,920   11,160 11,520 376,680 387,840 399,380 (26,980}

30 นายชา่งโยธา ปง./ชง. 1  - 297,900 1 1 1  - - - 9,720     9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 -ว่างเดิม-

31 เจา้พนักงานธุรการ ชง. 1 1 221,280 0 1 1 1 - - - 9,120     9,240 9,720 230,400 239,640 249,360 (18,440}

พนักงานจ้าง

32 ผู้ชว่ยชา่งโยธา (พนง.ภารกิจ) - 1 1 143,160 0 1 1 1 - - - 5,760     6,000 6,240 148,920 154,920 161,160 (11,930}

33 ผู้ชว่ยนายชา่งไฟฟา้ (พนง.ภารกิจ)  - 1 1 117,360 0 1 1 1  -  -  - 4,800     4,920 5,160 122,160 127,080 249,240 (9,780}

34 ผู้ชว่ยนายชา่งเขยีนแบบ (พนง.ภารกจิ)  - 1 1 112,800 0 1 1 1  -  -  - 4,560     4,800 4,920 117,360 122,160 127,080 (9,400}

35 คนงานทั่วไป (พนง.ทั่วไป)  - 1 1 108,000 0 1 1 1  -  -  -  -  -  - 108,000 108,000 108,000

 กองการศึกษา (๐๘)  

36 ผู้อ านวยการกองการศกึษา (นกับริหารการศกึษา) ต้น 1  - 393,600 42,000 1 1 1  -  -  - 13,620   13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 -ว่างเดิม-

37 นักวิชาการศึกษา ปก. 1 1 207,480 0 1 1 1  -  -  - 7,080     7,680 7,680 214,560 222,240 229,920 (17,290}

38 เจา้พนักงานธุรการ ปง. 1 1 146,640 0 1 1 1  -  -  - 6,120     6,000 6,360 152,760 158,760 165,120 (12,220}

39 ครู คศ.1 1 1  - 0 1 1 1  - - -  -  -  -  -  -  - เงินอุดหนุน

40 ครู คศ.2 1 1  - 0 1 1 1  - - -  -  -  -  -  -  - เงินอุดหนุน

41 ครู คศ.2 1 1  - 0 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอุดหนุน

42 ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ชว่ย 1  -  - 0 1 1 1  - - -  -  -  -  -  -  - รอกรมจัดสรร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

43 ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก (พนง.ภารกิจ) - 1  -  - 0 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินเทศบาล

44 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (พนง.ภารกิจ) - 1  -  - 0 1 1 1  - - - -              -  -  -  -  - เงินอุดหนุน

หน่วยตรวจสอบภายใน (12)

45 นักวชิาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1  - 355,320 0 1 1 1 +1 - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320
รวม 55 45 10,876,140 420,000      55 55 55 +1  -  - 322,980 329,700 334,500 11,605,800 11,935,500 12,387,020

ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืนไม่เกิน15%              1,740,870 1,790,325 1,858,053

รวมเปน็ค่าใช้จ่ายบคุคลท้ังสิ้น 13,346,670     13,725,825     14,245,073     

คดิรอ้ยละ ๔๐ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 29.20                28.60                28.27                

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2564  =    45,703,875

จ านวนท่ีมีอยู่ปจัจุบนั
หมายเหตุ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2565 =     47,989,069

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2566 =     50,388,522

ชือ่สายงาน
ระดับ

ต าแหน่ง

จ านวน

ท้ังหมด

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่าจะต้อง

ใชใ้นชว่งระยะเวลา ๓ ปี

           อัตราก าลังคน     

     เพิ่ม/ลด
ภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิม่ขึน้ ค่าใช้จ่ายรวม 

ท่ี



























 























 









 























 























 





















































 





 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลพิกุลออก 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

 
  ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลมีประกาศ  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี  6) ลงวันท่ี 12  ตุลาคม  2559  และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครนายก 
มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับท่ี  6) ลงวันท่ี  7  ธันวาคม  2559  โดย
ก าหนดให้เทศบาลประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ในช่วง     
เริ่มรอบการประเมิน  นั้น 

  เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  13 มาตรา 19 
ประกอบกับมาตรา  23  วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครนายก  มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับท่ี  6)  ลงวันท่ี  7  ธันวาคม  2559  เทศบาลต าบลพิกุลออก  จึงประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จ้าง  ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565  ครั้งท่ี  1  (1  ตุลาคม  2564 – 31 มีนาคม  2565)  ดังนี้ 

  ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศเทศบาลต าบลพิกุลออก  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
  ข้อ  2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2564 เป็นต้นไป 
  ข้อ  3  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป  ให้
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมการในการปฏิบัติงาน  โดยก าหนดองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น  2  ส่วน  
ได้แก่ 
   3.1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80)  โดยประเมินผล
จากปริมาณผลงาน  คุณภาพของงาน  ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลา  และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
   3.2  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ  20)  ประกอบด้วย   
การประเมินสมรรถนะหลัก  และสมรรถนะประจ าสายงาน 
  ข้อ  4  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ให้เทศบาลก าหนดสมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของงาน  และระบุพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีพึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะแล้วให้
ประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงานจริง  ของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรม
บ่งช้ีท่ีก าหนดโดยให้น าสมรรถนะของพนักงานเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด  มาใช้
ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม  ดังนี้ 
   4.1  พนักงานจ้างท่ัวไป  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  โดยก าหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ  ในระดับ  1 

/4.2พนักงานจ้าง... 
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   4.2  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ  
ให้ประเมินสมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย  3  สมรรถนะ  
เช่นเดียวกับพนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ  
ในระดับปฏิบัติงาน  หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
   4.3  พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก  5  
สมรรถนะ  โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ  ในระดับ  2 
   4.4  พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก  5  ด้าน  และ
สมรรถนะประจ าสายงาน  3  สมรรถนะ  ได้แก่  ความเข้าใจพื้นท่ีและการเมืองท้องถิ่น  ความคิดสร้างสรรค์  
สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ท้องถิ่น  โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ  ในระดับ  3 
  ข้อ  5  ในแต่ละรอบการประเมิน  ให้เทศบาลน าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน  เป็น  5  ระดับ  คือ  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง  โดย
ก าหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน  ดังนี้ 
   ดีเด่น ต้ังแต่ร้อยละ  95  ถึง  100   คะแนน 
   ดีมาก ต้ังแต่ร้อยละ  85  แต่ไม่ถึงร้อยละ  95  คะแนน 
   ดี ต้ังแต่ร้อยละ  75  แต่ไม่ถึงร้อยละ  85  คะแนน 
   พอใช้ ต้ังแต่ร้อยละ  65  แต่ไม่ถึงร้อยละ  75  คะแนน 
   ปรับปรุง    น้อยกว่าร้อยละ  65  คะแนน 
  ข้อ  6  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป  
เทศบาลอาจพิจารณาใช้แบบตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด  หรืออาจปรับใช้ได้ตามความ
เหมาะสมของลักษณะงานและวิธีท่ี เทศบาลเลือกใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้  
ส าหรับพนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ  ให้เทศบาลขึ้นเองหรือปรับใช้ตามความเหมาะสม  ท้ังนี้  การประเมิน
ดังกล่าวต้องครอบคลุมงาน/ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย  ความส าเร็จของงาน  ผลผลิตท่ีคาดหวังจากผลการ
ปฏิบัติงาน  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ  3.2 

   ประกาศ   ณ   วันท่ี   2    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 

 
  (นายวุฒิชัย    วงษ์อินทร์) 

   นายกเทศมนตรีต าบลพิกุลออก 
 
 

     





















  
 

ประกาศเทศบาลต าบลพิกุลออก 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

------------------------ 
                  โดยท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  ได้ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ก าหนดให้เทศบาล     
ต าบลพิกุลออก ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบ
โดยท่ัวกันก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
 

                 ดังนั้น เทศบาลต าบลพิกุลออก จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักง าน เทศบาล ส าหรับรอบการประเมินประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  25 65 ครั้ ง ท่ี  1                        
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ดังนี้ 
                  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
                       1.1  ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 
                       1.2  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 
                   2.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไปท่ี ก.ท. ก าหนดได้แก่ 
                       2.1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ      
การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดวัดผล
การปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 
                       2.2  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะท่ีใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน 
                  3.  ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบลพิกุลออก      
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี ก.ท. ก าหนดโดยอนุโลม 
                  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน            
ส่วนท้องถิ่นตามท่ี ก.ท. ก าหนดโดยอนุโลม 
 

                                ประกาศ ณ  วันท่ี 12 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

                               
 
                               (นายวุฒิชัย  วงษ์อินทร์) 
                           นายกเทศมนตรีต าบลพิกุลออก 

 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลพิกุลออก 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

------------------- 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๑๕  แห่ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ .ศ.  ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดนครนายก                   
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี  ๑๑   พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ 
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลพิกุลออก  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศก าหนดการ
ปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปีของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ๐.๕  ขั้น  ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาได้ปฏิบัติ งานตามหน้าท่ีของตนด้วยความสามารถและด้วยความ 

อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  
(๒)  ในครึ่งปีท่ีแล้วต้องไม่ถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  
(๓)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถูกส่ังพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
(๔)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุ ผลอันสมควร 
(๕)  ในครึ่งปี ท่ีแล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 
(๖)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรม ดู งาน หรือปฏิบัติงานวิจัย  

ในประเทศหรือต่างประเทศต้องมีเวลาปฏิบัติหน้าท่ีราชการไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 
(๗)  ในครึ่งปี ท่ีแล้วมาส าหรับผู้ ได้รับอนุญาตให้ ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติหน้าท่ีราชการไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 
(๘)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งท่ีนายกเทศมนตรีหรือ        

ผู้ได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  
(๙)  ในครึ่งปี ท่ีแล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมี วันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน   

แต่ไม่รวมถึงวันลา ตาม (๖) หรือ (๗)  และวันลาดังต่อไปนี้ 
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะ 

วันลาท่ีมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
(ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค)  ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน 

หกสิบวันท าการ 
(ง)  ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติ ราชการตามหน้าท่ีหรือในขณะเดินทางไป 

หรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 
 
 
 
 

/ (จ) ลาพักผ่อน............. 
 



 
                                             -๒- 

 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัว และวันลาป่วยท่ีไม่ใช่วันลา 

ป่วยตาม (๙) (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ 
หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ๑  ขั้น  ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์ 

และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างท่ีดีได้ 
(๒) ปฏิบัติ งานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ ค้นคว้า หรือประดิษฐ์ ส่ิงใด 

ส่ิงหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  
(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีมี สถานการณ์ตรากตร าเส่ียงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้ท่ีเส่ียง 

ต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
(๔)  ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหน้าท่ีหนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

เป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีของตนเป็นผลดีด้วย 
                   (๕)  ปฏิบัติ งานตามต าแหน่งหน้าท่ีด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อยยากล าบากเป็นพิเศษ  
และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 

(๖) ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่  
ประเทศชาติ 

ในครึ่งปีท่ีแล้วมา หากพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้ลาหรือมา 
ท างานสาย ตามจ านวนครั้งดังต่อไปนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาน าข้อมูลการลา และการมาท างานสายดังกล่าว ไป
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น  การเล่ือนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลประจ าปี  แม้การลาจะเป็น
สิทธิอันพึงกระท าได้ก็ตาม 

หลักเกณฑ์ผู้ท่ีไม่ได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน  ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) มาท างานสายเกิน ๑๕  ครั้ง หรือลากิจหรือลาพักผ่อนเกินกว่า ๑๕  วัน  ผู้บังบัญชาควร 

พิจารณาประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐาน อันจะท าให้ผู้นั้นไม่สามารถได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนและ
เงินรางวัลประจ าปี 

(๒) มาท างานสายเกิน ๒0 ครั้ง หรือลากิจหรือลาพักผ่อนเกินกว่า 20 วัน ผู้บังคับบัญชาควร 
รายงานนายกเทศมนตรีต าบลพิกุลออก เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฐานหย่อนความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
  

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   12  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

                           
                                 (นายวุฒิชัย  วงษ์อินทร์) 
                              นายกเทศมนตรีต าบลพิกุลออก 



 

 
ประกาศเทศบาลต าบลพิกุลออก 

เร่ือง   ฐานในการค านวณและร้อยละของฐานในการค านวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู  
เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 2565 คร้ังที่ 1 ( คร่ึงปีแรก)  

------------------------------- 
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครนายก เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ก า ร เ ล่ื อ น เ งิ น เ ดื อ น พ นั ก ง า น ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า เ ท ศ บ า ล  พ . ศ . 2 5 6 2  
โดย ข้อ 6 วรรคสองก าหนดให้การเล่ือนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลแต่ละคนในแต่ละ
ครั้ง ให้เล่ือนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณ และให้เทศบาลประกาศอัตราร้อยละของฐานใน
การค านวณท่ีได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเพื่อเล่ือนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป อย่างช้า
ท่ีสุดพร้อมกับการมีค าส่ังเล่ือนเงินเดือน 
 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการด้านงานบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลพิกุลออก เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  การเล่ือนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ อาศัยอ านาจตามความ     
ในมาตรา 13  และมาตรา  19 ประกอบมาตรา 23  วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครนายก เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการเล่ือนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562 จึงประกาศฐานในการ
ค านวณและร้อยละของฐานในการค านวณ เล่ือนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลต าบลพิกุลออก ดังนี้ 

1. ป ร ะ ก า ศฉ บั บ นี้ เ รี ย ก ว่ า  ป ร ะ ก า ศ เ ท ศบ าล ต า บ ล พิ กุ ล อ อ ก  เ รื่ อ ง  ค่ า ก ล า ง  
ฐานในการค านวณและร้อยละของฐานในการค านวณเล่ือนเงินเดือนพนักงานครู เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ครั้งท่ี 1  (ครึ่งปีแรก) 

2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ในการเล่ือนเงินเดือนพนักงานครู เทศบาลต าบลพิกุลออก          
ณ  มีนาคม 256๕ 

3. ก าหนดค่ากลางฐานในการค านวณ และร้อยละของฐานในการค านวณ เล่ือนเงินเดือน
พนักงานครู เทศบาลต าบลพิกุลออก ดังนี้ 

3.1 ค่ากลาง หมายความว่า ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดกับเงินเดือนสูงสุดแต่ละอันดับท่ี
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลได้รับตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด          
หารด้วยสอง เพื่อให้ได้ตัวเลขท่ีจะน าไปใช้คิดฐานในการค านวณ 

3.2 ฐานในการค านวณ หมายความว่า ตัวเลขท่ีจะน าไปใช้ในการคิดค านวณเพื่อเล่ือน
เงินเดือนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลแต่ละอันดับ โดยแบ่งเป็น 

3.2.1 ฐานในการค านวณระดับล่าง  ไ ด้แก่ผลรวมของเงิน เดือนต่ า สุดตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนดกับค่ากลาง หารด้วยสอง 

3.2.2 ฐานในการค านวณระดับบน ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนดกับค่ากลาง หารด้วยสอง 

 
 
 
 



-2- 
3.2.3  ฐานในการค านวณ จากตารางบัญชีข้ันต่ าขั้นสูงของ ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นฐานในการ
ค านวณเล่ือนเงินเดือนพนักงานครู เทศบาลต าบลพิกุลออก ดังนี้ 

 
อันดับ ช่วงเงินเดือน ฐานในการค านวณ 

คศ.5 
60,840-76,660 บน 68,560 
29,980-60,830 ล่าง 60,830 

คศ.4 
50,330-69,040 บน 59,630 
24,400-50,320 ล่าง 50,320 

คศ.3 
40,280-53,390 บน 49,330 
19,860-40,270 ล่าง 37,200 

คศ.2 
30,210-41,620 บน 35,270 
16,190-30,200 ล่าง 30,200 

คศ.1 
24,890-34,310 บน 29,600 
15,440-24,880 ล่าง 22,780 

ครูผู้ช่วย 
19,910-24,750 บน 22,330 
15,050-19,900 ล่าง 17,480 

 

4. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ฐ า น ใ น ก า ร ค า น ว ณ เ ล่ื อ น เ งิ น เ ดื อ น พ นั ก ง า น ค รู  เ ท ศ บ า ล 
ต าบลพิกุลออก  ณ  1 มีนาคม  256๕  ดังนี้ 

คะแนน min คะแนน max ระดับผลการประเมิน 
ร้อยละของฐานใน

การค านวณ 

0.00 59.99 ปรับปรุง 0.00% 
60.00 60.99 พอใช ้ 1.00% 
61.00 61.99 พอใช ้ 1.00% 
62.00 62.99 พอใช ้ 1.00% 
63.00 63.99 พอใช ้ 1.00% 
64.00 64.99 พอใช ้ 1.00% 
65.00 65.99 พอใช ้ 1.50% 
66.00 66.99 พอใช ้ 1.50% 
67.00 67.99 พอใช ้ 1.50% 
68.00 68.99 พอใช ้ 1.50% 
69.00 69.99 พอใช ้ 1.50% 
70.00 70.99 ดี 1.80% 
71.00 71.99 ดี 1.80% 
72.00 72.99 ดี 1.80% 
73.00 73.99 ดี 1.80% 



74.00 74.99 ดี 1.80% 
75.00 75.99 ดี 2.00% 
76.00 76.99 ดี 2.00% 
77.00 77.99 ดี 2.00% 
78.00 78.99 ดี 2.00% 
79.00 79.99 ดี 2.00% 
80.00 80.99 ดีมาก 2.30% 
81.00 81.99 ดีมาก 2.30% 
82.00 82.99 ดีมาก 2.30% 
83.00 83.99 ดีมาก 2.30% 
84.00 84.99 ดีมาก 2.30% 
85.00 85.99 ดีมาก 2.50% 
86.00 86.99 ดีมาก 2.50% 
87.00 87.99 ดีมาก 2.50% 
88.00 88.99 ดีมาก 2.50% 
89.00 89.99 ดีมาก 2.50% 
90.00 90.99 ดีมาก 2.80% 
91.00 91.99 ดีมาก 2.80% 
92.00 92.99 ดีมาก 2.80% 
93.00 93.99 ดีมาก 2.80% 
94.00 94.99 ดีมาก 2.80% 
95.00 95.99 ดีเด่น 3.00% 
96.00 96.99 ดีเด่น 3.00% 
97.00 97.99 ดีเด่น 3.00% 
98.00 98.99 ดีเด่น 3.00% 
99.00 100.00 ดีเด่น 3.00% 

 
  
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 

                                         
                                                             (นายวุฒิชัย  วงษ์อินทร)์ 

              นายกเทศมนตรีต าบลพิกุลออก 
 
 
 
    



 
 
 
 





คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลต าบลพิกุลออก ใส่ชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ 
 



โครงการของเทศบาลต าบลพกิุลออก  
อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 

ประจ าปงีบประมาณ 2565 
 
1. ชื่อโครงการ จิตอาสาพัฒนาวัด  
  
2. หลักการและเหตุผล 
               เทศบาลต าบลพิกุลออก ได้จัดโครงการ จิตอาสาพัฒนาวัดพิกุลแก้ว ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่                  
ท่ีมีความส าคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งในต าบลพิกุลออก  เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ มีอาณาบริเวณกว้างขวางและเป็น      
วัดท่ีประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลพิกุลออกใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆทางศาสนาตลอดท้ังเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อไหว้ 
สักการะและขอพรส่ิงศักดิ์สิทธิ์ และด้วยเหตุท่ีประชาชนส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาประกอบกิจธุระท่ีวัด ไม่ว่าจะเป็นเด็ก 
วัยรุ่น ผู้ใหญ่หรือแม้กระท่ังผู้สูงอายุได้น าอาหาร น้ า และขนมขบเค้ียวเข้ามารับประทานแล้วท้ิงลงในอาณา
บริเวณวัดท าให้วัดเกิดความสกปรกมากยิ่งขึ้นประกอบกับมีนกพิราบมาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้
พระภิกษุสามเณรในวัด ต้องแบกรับภาระและท าความสะอาดเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวทาง
คณะผู้จัดท า จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งท่ีจะจัดให้มีโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีจะช่วยสร้าง
จิตส านึกให้กับประชาชนทุกคนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดมากยิ่งขึ้น 
 
3.วัตถุประสงค์ 
              1. เพื่อให ้ประชาชนท่ีเข้ามาท ากิจธุระในสถานท่ีวัด ตระหนักและมีจิตส านึกท่ีจะช่วยกันรักษา
ความสะอาด 
                2. เพื่อใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัด  เช่น รอบพระอุโบสถ 
ลานวัด เป็นต้น 
              3. เพื่อให้บริเวณวัด สะอาด สวยงาม 
              4. เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สาธารณชน 
 
4.เป้าหมาย 
              1. เพื่อต้องการให้บริเวณวัด สะอาดและสวยงามด้วยการดูแลของนักศึกษาและประชาชนผู้เข้ามา
ท ากิจธุระ 
              2. เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด 
 
3.วิธีการด าเนินงาน 
             1. ก าหนดช่ือเรื่องโครงการ 
             2. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
             3. ประชุมกันเพื่อวางแผนการท างานวา่มีข้ันตอนการท าอย่างไร 
             4. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการท าความสะอาดให้พร้อม 
             5.  ท าความสะอาดวัด  โดยประชาชน เยาวชน ผู้สูงอายุ และพนักงานเทศบาล    
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  6. ตรวจสอบผลการท าความสะอาด 
             7. ปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ียังไม่สะอาดให้สะอาดขึ้น 
             8. สรุปผลโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด 

4.สถานที่ด าเนินการ 

              วัดพิกุลแก้ว  ต าบลพิกุลออก อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก  
 
5.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
                 ในวันศุกร์ท่ี  8  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  14.00  น. 
  
6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                1.  ประชาชนท่ีเข้ามาท ากิจธุระในสถานท่ีวัด มีจิตส านึกท่ีจะช่วยกันรักษาความสะอาดมากขึ้น 
                2.  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัด                  
                3.  บริเวณวัด สะอาด สวยงาม 
                4.  ประชาชนทุกคนมีจิตอาสาท่ีจะช่วยกันรักษาความสะอาด 
  
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักปลัดเทศบาล 

เสนอโครงการ                              
              ลงช่ือ                   
         (นางสาวฐิติรัตน์  วิลัยจิตร) 
            นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        
 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                ลงช่ือ                  
                                                   (นายทัชสภณ  สมตัว) 
                                                ปลัดเทศบาลต าบลพิกุลออก 
ผู้อนุมัติโครงการ 

                                ลงช่ือ                   
                                                  (นายวุฒิชัย  วงษ์อินทร์) 
                                               นายกเทศมนตรีต าบลพิกุลออก 



                                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…ส านักปลัด..... เทศบาลต าบลพิกุลออก ................. 
ท่ี   นย               /                         วันที่ ….. 4 กุมภาพันธ์  ๒๕65...................................................... 
เร่ือง  ขออนุมัติโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด 
...................................................................................................................................................................... 
เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลพิกุลออก 
เร่ืองเดิม 
                    ด้วยงานการเจ้าหน้าท่ี เทศบาลต าบลพิกุลออก ด าเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ให้พนักงานเทศบาลมีแนวทางในการร่วมกันพัฒนาวัด ท าความสะอาดวัด  เพื่อให้ ประชาชนท่ีเข้า
มาท ากิจธุระในสถานท่ีวัด ตระหนักและมีจิตส านึกท่ีจะช่วยกันรักษาความสะอาด  ประชาชนได้มีส่วนร่วม        
ในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัด  เช่น รอบพระอุโบสถ ลานวัด ห้องน้ า เพื่อใ ห้บริเวณวัด สะอาด 
สวยงาม  เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สาธารณชน 
 

ข้อเท็จจริง 
          งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัด จึงได้จัดท าโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด  ขึ้นโดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามโครงการท่ีเสนอมาพร้อมนี้ 
 

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  

                                                   
         ลงช่ือ  
                (นางสาวฐิติรัตน์  วิลัยจิตร) 
                    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

                                                             
         ลงช่ือ  
                                                        (นายทัชสภณ  สมตัว) 
                                                     ปลัดเทศบาลต าบลพิกุลออก   
 
                  ( /) อนุมัติ       (  )ไม่อนุมัติ 

                                                         
                                         ลงช่ือ  
                                                          (นายวุฒิชัย  วงษ์อินทร)์ 
                                                      นายกเทศมนตรีต าบลพิกุลออก 



 
 

ภาพกิจกรรมกวาดลานวัดพิกุลแก้ว อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
 

 

 



ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  เทศบาลต าบลพิกุลออก อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็นการดับ
ปัญหาท่ีสาเหตุ ซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหา สร้างความเสียหายแก่สังคมและ
ประเทศชาติ ต้องยอมรับกันว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา และ
ข่าวสารการทุจริตท่ีเผยแพร่ในส่ือต่างๆ ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่น และภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบกับมีปัจจัยนานัปประการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล เทศบาลต าบลหนองบัวโคก
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต จึงได้จัดท าโครงการนี้
ขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานและลูกจ้างเทศบาล  
 ๒.๒..เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก
ปัญหาการทุจริต  
 2.3 เพื่อลดโอกาส ส่ิงจูงใจ ในการใช้อ านาจหน้าท่ีของตนไปในทางท่ีไม่ชอบ 

๓.  เป้าหมาย / ผลผลิต 

 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  - ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
   
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ได้รับการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริตมีความตระหนักต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น  
  

๔.  พื้นที่ด าเนินการ 

  - ห้องประชุมเทศบาลต าบลพิกุลออก เทศบาลต าบลพิกุลออก 
 

๕.  วิธีด าเนินการ 

  5.1..จัดท าคู่มือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
   5.2..จัดบรรยายให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกนัการทุจริตให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล 

6...ระยะเวลาด าเนินการ 
   เดือน สิงหาคม 2564 
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7.  งบประมาณในการด าเนินงาน 
  - ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล  

9.  ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
 9.๑  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
 9.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล มีจิตส านึกและความตระหนักใน
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาการทุจริต  
 9.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีของตนไปในทางท่ี
ไม่ชอบ เมื่อมีโอกาสหรือส่ิงจูงใจ 
 
 
๑0. ผู้จัดท าโครงการ 

      (ลงช่ือ)         ผู้เขียนโครงการ 

         (นางสาวฐิติรัตน์  วิลัยจิตร)   
                                                              นักทรัพยากรบุคคล 
 
๑1. ผู้เสนอโครงการ 

                                            (ลงช่ือ)       เสนอโครงการ 

                                                       (นางสาวพัชราภรณ์  ประตูนิน)   
                                                          หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     
 
๑2.  ความเห็นของผู้อนุมัติโครงการ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

                                                (ลงช่ือ)         ผู้อนุมัติโครงการ 

                               (นายวุฒิชัย  วงษ์อินทร์)  
                                                       นายกเทศมนตรีต าบลพิกุลออก             



รูปภาพกิจกรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลต าบลพิกุลออก อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
กล่าวค าปฏิญาณตน ป้องกันการทุจริต  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ประชุมพนักงานเทศบาล แถลงการณ์การป้องกนัการทุจริต ประจ าปี 2565 
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ค าสั่งเทศบาลต าบลพิกุลออก 
ท่ี  89 / ๒๕65 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะท างานโครงการสถานที่น่าอยู ่น่าท างาน (Healthy Work Place) 
************************* 

ตามท่ีเทศบาลต าบลพิกุลออก ได้จัดท าโครงการสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน (Healthy 
Work Place) เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมในท่ีท างานท่ีดีและ
เหมาะสม มีความปลอดภัย มีระเบียบ ถูกสุขลักษณะ จะมีส่วนช่วยให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยัง
ช่วยลดอุบัติเหตุ และเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน ท าให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรักความ
สามัคคี การท างานเป็นทีม รวมท้ังดูแลสวัสดิการพนักงาน รวมท้ังประชาชนท่ีมารับบริการ 

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งต้ังคณะท างานด าเนินการตาม
โครงการ ดังนี้ 
            1. นายทัชสภณ สมตัว                     ปลัดเทศบาล                             ประธานกรรมการ 
                      2. นายสันทัด  จานทอง                   รองปลัดเทศบาล                 กรรมการ 
                      3. นางสาวพรทิพย์  พูลสวัสด์ิ            รองปลัดเทศบาล                              กรรมการ 
       4. นางสาววรนุช  คุ้มพุฒ        ผู้อ านวยการกองคลัง                         กรรมการ                     
   5. นายเสกสรร  พันธ์สวัสด์ิ        ผู้อ านวยการกองช่าง                         กรรมการ 
   6. นางสาวพัชราภรณ์  ประตูนิน        หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                กรรมการ 
                      7. นางสาวฐิติรัตน์  วิลัยจิตร              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ            เลขานุการ            
 
คณะท างานมีหน้าที่ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
2. จัดท าแผนงานการด าเนินโครงการ 
3. ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการด าเนินกจิกรรม 

 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

              ส่ัง  ณ วันท่ี  20  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕65                                                                                                  

                                                                           

                                                                      (นายวุฒิชัย   วงษ์อินทร์) 
                      นายกเทศมนตรีต าบลพิกุลออก 
 



 
 
 

โครงการสถานทีท่ างานน่าอยู่ น่าท างาน (Healthy Work Place) 

1. หลักการและเหตุผล 

การท างานเป็นส่ิงส าคัญในชีวิตคนเราโดยคนจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสถานท่ีท างานผู้ปฏิบัติงานจึงไม่ควร
อยู่ในสภาพแวดล้อมการท างานอันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพดังนั้นหน่วยงานต่างๆจึงควรก าหนดมาตรฐาน
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการควบคุมในเรื่องเสียงกล่ินและการรบกวนทางสายตาส่ิงแวดล้อมใน
ท่ีท างานนับแต่สถานท่ีเครื่องมือเครื่องใช้แสงเสียงอุณหภูมิและกระบวนการในการปฏิบัติงานล้วนเป็นส่ิงส าคัญท่ี
ส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานการจัดสภาพแวดล้อมในท่ีท า งานท่ีดีและเหมาะสมมีความ
ปลอดภัยถูกสุขลักษณะจะมีส่วนช่วยท าให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกท้ังช่วยลดอุบัติเหตุและเป็นการ
สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานท าให้เกิดการท ากิจกรรมร่วมกันเกิดความรักความสามัคคีและการท างานเป็นทีม 

เทศบาลต าบลพิกุลออก ได้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณประโยชน์ท่ีจะเกิดจากการท ากิจกรรมร่วมกัน
เพื่อให้เกิดผลท่ีดีดังกล่าวข้างต้นซึ่งจะน า ไปสู่ความรักความสามัคคี การท างานเป็นทีม บรรยากาศและ
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีดีตามนโยบายของผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เทศบาลต าบลพิกุลออก มีสถานท่ี
ท างานสะอาดปลอดภัยเป็นระเบียบ ดูแลสวัสดิภาพของข้าราชการและประชาชนท่ีมารับบริการ จึงได้จัดโครงการ
สถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน (Healthy Work Place) โดยมีเป้าหมายให้เทศบาลต าบลพิกุลออกเป็นสถานท่ี
ท างานน่าอยู่ น่าท างาน “สะอาดปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา”  

 

2.วัตถุประสงค์ 

1. บุคลากรในองค์กร รับรู้และเห็นคุณค่าของการมีสถานท่ีท างานท่ีน่าอยู่น่าท างาน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาส่ิงแวดล้อมและสุขภาวะในการท างาน 
3. เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานท าให้มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
4. เพื่อให้หน่วยงานมีภาพลักษณ์สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยในการท างานบุคลากรมีสุขภาพกาย 

และสุขภาพจิตท่ีดี 
5. พนักงาน ลูกจ้าง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี สร้างความสามัคคี และการท างานเป็นทีม 
 

 
3.เป้าหมายโครงการ 

เทศบาลต าบลพิกุลออก เป็นสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน “สะอาดปลอดภัย ส่ิงแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา”  
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4.รูปแบบการด าเนินการ 
  

 
 
 
5.แนวทางการด าเนินการโครงการ 

1. แต่งต้ังคณะท างานจากตัวแทนกลุ่ม/ฝ่ายโดยคณะท างานมีหน้าท่ีดังนี้ 
1.1 ก าหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการสถานท่ี    
      ท างานน่าอยู่น่าท างาน 
1.2 จัดท าแผนงานการด าเนินโครงการสถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างาน 
1.3 ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
1.4 พัฒนาปรับปรุงแก้ไขและสนับสนุนการด าเนนิงานของหน่วยงาน 

2. ก าหนดรูปแบบของกิจกรรม 
3. ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 

6.ระยะเวลาการด าเนินการ 
 เดือน มีนาคม ของทุกปี  
 
7.สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลพิกุลออก อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 
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8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ส านักงานเทศบาลต าบลพิกุลออกเป็นสถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างาน 
2. บุคลากรในองค์กร มีสุขภาพดีท้ังกายและจิตใจท าให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างานมีความคิด

สร้างสรรค์ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
3. เกิดภาพลักษณ์สภาพแวดล้อมท่ีดีของสถานท่ีท างานมีความปลอดภัยในการท างาน 
4. เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
 

9.การประเมินผลโครงการ 
1. หลักเกณฑ์ “ความสะอาด” 
2. หลักเกณฑ์ “ความปลอดภัย” 
3. หลักเกณฑ์ “ส่ิงแวดล้อมท่ีดี” 

 
10.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 การประเมินผ่านเกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมท่ีดี” 
 
11.ผู้เสนอโครงการ 

                                                                    
                           (นางสาวฐิติรัตน์  วิลัยจิตร) 
                          นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   
12.ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
 
............................................................................................................................. ............................................. 

                      
                                             (นายทัชสภณ  สมตัว) 
                                 ปลัดเทศบาลต าบลพิกุลออก  
13.ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
............................................................................................................................. ............................................. 

        
   (นายวุฒิชัย  วงษ์อินทร์) 

          นายกเทศมนตรีต าบลพิกุลออก 



 
 

 
แผนการด าเนนิงานตามโครงการ 

โครงการสถานทีท่ างานน่าอยู่ น่าท างาน(Healthy Work Place) 
เทศบาลต าบลพกิลุออก 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
เทศบาลต าบลพกิลุออก 

อ าเภอบ้านนา  จังหวดันครนายก 
 
 
 



แผนการด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน(Healthy Work Place) 
เทศบาลต าบลพิกุลออก อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

แผนงานด้านความสะอาด 
 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 แผนการรณรงค์ท าความ

สะอาดครั้งใหญ่ (Big 
Cleaning Day) 

1.เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี ได้ร่วมมือท ากิจกรรมท า
ความสะอาด 
2. เพื่อให้สถานท่ีท างานสะอาด เรียบร้อย และ
ปลอดภัย 

ปีละ 1 
ครั้ง 

1. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ี
ทราบล่วงหน้า 
2. ก าหนดวันท าความสะอาด
ใหญ่ 
3.ด าเนินการท าความสะอาด 
4.ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน/ปรับปรุงแก้ไข 

ทุกฝ่าย  

2 แผนงานก าจัดขยะ  ทุก
สัปดาห์ 

 แม่บ้าน , คนงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานด้านความปลอดภัย 
 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 แผนงานซ่อมบ ารุง เพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ในส านักงาน อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
ตลอดปี 1. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง

ด าเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ 
2. ด าเนินการแจ้งซ่อมหากมี
การช ารุดเสียหายเกิดข้ึน 

ส านักปลัด/กองช่าง ส านักปลัด
รับผิดชอบใน

ภาพรวม 

-เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ในส านักงาน อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ตลอดปี 1. ตรวจความผิดปกติ 
2.บันทึกการใช้งาน 
3.แจ้งซ่อม 

ส านักปลัด/กองช่าง ส านักปลัด
รับผิดชอบใน
ภาพรวม 

-คอมพิวเตอร์ เพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ในส านักงาน อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ตลอดปี 1. ตรวจความผิดปกติ 
2.บันทึกการใช้งาน 
3.แจ้งซ่อม 

ส านักปลัด/กองช่าง ส านักปลัด
รับผิดชอบใน
ภาพรวม 

-ถังดับเพลิง เพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ในส านักงาน อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ตลอดปี 1. ตรวจความผิดปกติ 
2.บันทึกการใช้งาน 
3.แจ้งซ่อม 

ส านักปลัด/กองช่าง ส านักปลัด
รับผิดชอบใน
ภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 



แผนงานด้านความปลอดภัย 
 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 แผนงานการก าจัดขยะ เพื่อให้มีการทิ้งขยะท่ีถูกต้อง  ตลอดปี 1. จัดหาถึงขยะขนาดเล็กให้

เพียงพอสะดวกและวางไว้ตาม
จุดต่าง ๆ ได้แก่ ในห้องท างาน 
ห้องน้ า หรือท่ีอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม 
2. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้
เจ้าหน้าท่ีท้ิงขยะให้ถูกต้อง   
ทุกท่ี  
 

ทุกฝ่าย  

2 แผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รอบอาคารและหน่วยงาน 

เพื่อให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของอาคารที่
ท างานและสถานท่ีโดยรอบเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ปีละครั้ง 1. จัดหาต้นไม้ ดอกไม้ น ามา
ปลูกและบ ารุงรักษาให้สวยงาม 
2. ตัดหญ้าบริเวณนามหน้า
อาคารและบริเวณรอบ ๆ 
อาคาร 
3.ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ให้เป็น
ระเบียบสวมงาม และป้องกัน
อันตรายจากการหัก / โค่นล้ม 
 

ทุกฝ่าย  

3 แผนการปรับปรุงอาคาร เพื่อให้อาคารและสถานทีท างานมั่นคงแข็งแรง 
และสวยงาม  

ปีละ 2 
ครั้ง 

1.ส ารวจอาคารที่ท าการ 
2.จัดท ารายการท่ีช ารุด 
3.จัดท าโครงการเสนอขอ
งบประมาณซ่อมแซม  

กองช่าง  



 
 
 

การด าเนินกจิกรรมและการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนา 
ของ เทศบาลต าบลพิกลุออก อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

ตามโครงการสถานทีท่ างานน่าอยู่น่าท างาน (Healthy Work Place) 
ประจ าปี 2565 

 
 
 
 
 
 

 



การด าเนินกิจกรรมและการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนา 
ของ เทศบาลต าบลพิกุลออก อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

เทศบาลต าบลพิกุลออก ได้ก าหนดแนวทาง การด าเนินกิจกรรมและตัวชี้วัด การพัฒนาของเทศบาลต าบลพิกุลออก ตามรายงาน คณะท างานโครงการสถานท่ี
ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (Healthy Work Place) ประจ าปี 2565  เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2565 ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมินและการก าหนดตัวชี้วัด โครงการสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน (Healthy Work Place) ประจ าปี 2565 
หลักเกณฑ์ “สะอาด” ของสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ล าดับ กิจกรรม หลักเกณฑ ์ แนวทางการด าเนินการ ตัวชี้วัด หมายเหต ุ
1 การก าหนดแนวทางการปฏิบัติ - ก าหนดพื้นท่ีใช้งานอย่างชัดเจน โดย

แบ่งเป็นพื้นท่ีเพื่อการปฏิบัติงานจัดเก็บ
วัสดุ พื้นท่ีส าหรับพักผ่อน รับประทาน
อาหาร และพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น 

- จัดท าป้ายติดบริเวณหน้าห้องน้ า ห้องเก็บอุปกรณ์ ท า
ความสะอาดและห้องเก็บวัสดุต่าง ๆ  
- จัดท าป้ายระบุพื้นท่ีใช้สอยต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น พื้นท่ี
ในการจัดประชุม ฯลฯ 

- ป้ายตามก าหนด 
10 จุด 

 

2 การดูแลรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2.1 อาคารสถานท่ี 

- ไม่มีการแขวนวัสดุ ติดประกาศหรือ
โปสเตอร์ ตามเสาผนังของอาคารหรือ
กระจก 

- ตรวจดูเสาหรือผนังอาคาร ควรแขวนหรือติดอุปกรณ์
เท่าท่ีจ าเป็นในการใช้งานเท่าน้ัน ไม่ควรมีจ านวนมาก มี
สภาพเก่าช ารุด หรือดูแล้วไม่สบายตา 
- ประกาศและโปสเตอร์ต่าง ๆ ควรติดในพื้นท่ีท่ี
ก าหนดให้ เช่น บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

- เสาผนังของอาคาร
หรือกระจกมีความ
สะอาด 

 

 2.3 บริเวณท่ีจัดเก็บวัสดุสิ่งของ - หน้าต่าง ข้ันบันได อยู่ในสภาพดีและ
สะอาด 
- หลอดไฟฟ้าตามสถานท่ีต่าง ๆ ต้องอยู่ใน
สภาพใช้งานได้ และมีความสะอาดอยู่เสมอ 

- ตรวจสอบหน้าต่าง ข้ันบันได ให้อยู่ในสภาพท่ีดี ไม่
ช ารุด และสะอาดอยู่เสมอ  
- ตรวจสอบสภาพหลอดไฟให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ มี
แสงสว่างที่เหมาะสมสะอาด 

- อุปกรณ์สามารถใช้
งานได้ 
- หลอดไฟส่องสว่าง
เสมอ 

 

 2.4 สิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

- โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บสิ่งของ 
ต้องอยู่ในสภาพสะอาดและใช้งานได้ดี 
- ห้องน้ า ห้องส้วม ท่ีปัสสวะ มีสภาพ
สะอาด มีน้ าใช้เพียงพอ มีการระบาย
อากาศ แสงสว่าง ไม่มีกลิ่นเหม็น 

- โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บสิ่งของ ควรตรวจสภาพการใช้งานและ
จัดเก็บให้เป็นระเบียบ สะอาดอยู่เสมอ 
- ดูแลท าความสะอาดเป็นประจ าทุกวัน 

- อุปกรณ์อยู่ใน
สภาพท่ีใช้งานได้
เสมอ 
- ห้องน้ า ห้องส้วม 
สะอาด มีน้ าใช้
เพียงพอ 

 



หลักเกณฑ์ “ปลอดภัย” ของสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
ล าดับ กิจกรรม หลักเกณฑ์ แนวทางการด าเนินการ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 

1 อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้ 
ยานพาหนะ 

- อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้/ 
ยานพาหนะ ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพดี และไม่มีช้ินส่วนท่ีช ารุดท่ีอาจ
ท าให้เกิดอันตรายได้ และใช้งานได้
ตลอดเวลา 

- มีแผนการบ ารุงรักษาและบันทึกการบ ารุงรักษา 
อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้/ยานพาหนะ  
 

- อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
สามารถใช้งานได้
อยู่เสมอ 

 

2 สภาพการท างานท่ีปลอดภัย - การด าเนินสายไฟเป็นระเบียบ ใช้
สายไฟถูกประเภท และมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 
- สวิตซ์ สายไฟ ได้รับการบ ารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพดี 

-จัดเก็บสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย โดยการ พัน 
มัด ร้อย ฯลฯ 
- อุปกรณ์ท่ีช ารุดต้องได้รับการซ่อมเปล่ียนให้มีสภาพ
ดีและปลอดภัยพร้อมใช้งาน 

- ผู้ใช้บริการและน า
งานมีความ
ปลอดภัย ไม่มีผู้
ได้รับอันตราย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักเกณฑ์ “สิ่งแวดล้อมดี” ของสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

ล าดับ กิจกรรม หลักเกณฑ์ แนวทางการด าเนินการ ตัวชี้วัด หมายเหตุ 
1 สภาพแวดล้อมในการท างาน - มีการจัดการส่ิงแวดล้อมทาง กายภาพ 

อันได้แก่ แสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ อย่าง
เหมาะสม  
- ไม่มีกล่ินเหม็น 

- ตรวจสอบภาพหลอดไฟให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
ให้แสงสว่างเพียงพอ 
- จัดสถานท่ีท างานมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 

- พนักงานมีสุขภาพ
ท่ีดี 

 

2 การก าจัดขยะ/ของเสีย - มีท่ีรองรับขยะเพียงพอ มีฝาปิด มิดชิด 
- มีการจัดการขยะ/ของเสีย อย่าง
เหมาะสม ไม่สร้างความเดือดร้อน
ร าคาญ 

- จัดหาถังขยะมีฝากปิด ไม่มีขยะตกค้าง หรือล้นออก
นอกถังขยะ 
- มีการเก็บขยะทุกอาทิตย์ 

- บริเวณอาคาร
ส านักงานมีความ
สะอาด 

 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
หน่วยงาน 

-มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณ
หน่วยงานให้ดูสวยงาม ร่มรื่น มีชีวิตชีวา 

- ปลูกต้นไม้ จัดสวน สนามหญ้า ฯลฯ และมีการ
บ ารุงรักษา 

- ส านักงานมีความ
น่าอยู่สวยงาม 

 

4 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี -ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานท่ี
ท างานให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและดู
สวยงาม 

- จัดส ารวจอาคาร สถานท่ีและบริเวณหน่วยงาน ปี
ละ 2 ครั้ง 
- จัดท าโครงการเสนอของบประมาณปรับปรุงซ่อม
อาคาร ถ้าหากซ่อมแซมไม่ได้  

- จัดท าโครงการ
เสนอขอ
งบประมาณ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายวุฒิชัย  วงษ์อินทร์  
นายกเทศมนตรีต าบลพิกุลออก 

ในวันนี้ท่ีผมได้เรียกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมาประชุมในวันนี้ 
เพื่ออยากจะให้มีส่ิงดี ๆ เกิดขึ้นในหน่วยงานของเรา ในท่ีท างานของเรา โดยให้ปลัดเสนอ
โครงการขึ้นมาเพื่อสอดรับนโยบาย ท่ีต้องการท าให้เทศบาลต าบลพิกุลออก ของเรา เป็น
สถานท่ีท างานท่ีสะอาด น่าอยู่ ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมท่ีดี รวมท้ังสร้างความรักความ
สามัคคีในหมู่พนักงาน ลูกจ้าง และส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

นายทัชสภณ  สมตัว 
ปลัดเทศบาลต าบลพิกุลออก 

ตามท่ีได้เสนอให้จัดท าโครงการ สถานท่ีท าน่าอยู่ น่าท างาน (Healthy Work Place)ต่อ
คณะผู้บริหารแล้ว ซึ่งคณะผู้บริหารมีความคิดว่าเป็นโครงการท่ีดี เป็นประโยชน์จึงได้แต่งต้ัง
คณะท างาน ซึ่งมาจาก ผู้บริหาร ปลัด และผู้อ านวยการกอง/หัวหน้ากองแต่ละส่วน เพื่อ
ร่วมกันก าหนดนโยบาย แนวทางการปฎิบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆ ติดตามความก้าวหน้า   
การด าเนินงานและให้การสนับสนุนการด าเนินงาน ในส่วนของกิจกรรมขอให้เลขา ได้ช้ีแจง 

นางสาวฐิติรัตน์  วิลัยจิตร 
      นักทรัพยากรบุคคล 

เสนอการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมด้านความสะอาด มีการก าหนดวันท าความสะอาดใหญ่ รายสามเดือน หรือ    
รายปี 
-กิจกรรมด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับงานซ่อมบ ารุง เห็นควรให้ส านักปลัดรับผิดชอบใน
ภาพรวม มีหน้าท่ีแจ้ง ผู้ ท่ี เกี่ยวข้องตรวจสอบอุปกรณ์ หากพบวัสดุอุปกรณ์ช ารุด            
ให้ด าเนินการแจ้งซ่อมผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยเร็ว 
- กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม เกี่ยวกับงานปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ีท างาน บ ารุงรักษา
บริเวณท่ีท างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 

นายเสกสรร พันธ์สวัสด์ิ 
ผอ.กองช่าง 

กิจกรรมด้านความสะอาด ผมอยากเสนอให้เป็นรายสามเดือน เนื่องจากแต่ละส่วนมีภารกิจ
หน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ และเทศบาล มีต าแหน่งคนงานปฏิบัติหน้าท่ีแม่บ้าน ส่วนกิจกรรมด้าน
ส่ิงแวดล้อม อยากให้ท าการพัฒนาส่วนหย่อมหน้าเทศบาล เนื่องจากเป็นพื้นท่ีเดิมท่ีสวยอยู่
แล้ว เพียงแต่ให้ท าการปรับปรุงอีกหน่อย ให้มีการปลูกดอกไม้ ปลูกหญ้าเพิ่มเติม  

นายทัชสภณ  สมตัว 
ปลัดเทศบาลต าบลพิกุลออก 

กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาจให้กองช่าง เป็นผู้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ เช่น สายไฟ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์ เนื่องจากฝ่ายช่าง มีคนท่ีจบด้านช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และมี
ประสบการณ์ในด้านการซ่อมแซม เบื้องต้น หากไม่สามารถซ่อมได้ ควรแจ้งให้ช่างท่ีช านาญ
การกว่ามาด าเนินการซ่อมโดยเร็ว 
 

ท่ีประชุม มีมติให้มีการท าความสะอาดใหญ่ เรียกว่า “Big Cleaning Day” เป็นประจ าทุกปี ส าหรับ
ปี 2565 นี้ก าหนดให้เป็นวันท่ี 25 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 และให้มีการประชุมเพื่อ
ประเมินผลการด าเนินงาน รับฟังและแก้ไขปัญหาต่อไป 

  



 

ระเบียบวาระที่ 4 

                            -3- 

เร่ืองอื่น ๆ  

      -ไม่ม-ี 
 
ปิดประชุมเวลา  

 
12.00 น. 

     

                                                     
                         (ลงช่ือ)  ......................................................... ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                     (นางสาวฐิติรัตน์ วิลัยจิตร) 
        นักทรัพยากรบุคคล  

 
 

                               
 

                         ลงช่ือ......................................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นายทัชสภณ  สมตัว) 
                                                  ปลัดเทศบาลต าบลพิกุลออก 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
นายวุฒิชัย  วงษ์อินทร์   หลังจากท่ีได้มีการด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวแล้ว และมีการประเมินผลการด าเนินงาน       

ไปแล้วนั้น ขอให้ปลัดเทศบาลต าบลพิกุลออก ช้ีแจงผลการประเมินและปัญหา เพื่อท่ีให้ท่ีประชุมหา
แนวทางในการแก้ไขร่วมกัน 

นายทัชสภณ  สมตัว 
ปลัดเทศบาลต าบลพิกุลออก 

ในการสรุปผลการประเมินผลการด าเนินการตามโครงการ มีดังนี้  
1. แบบสรุปผลการประเมิน 
2. ภาพถ่าย 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ีต้ังไว้ ท าให้ เทศบาล
ต าบลพิกุลออก เป็นสถานท่ีท างาน ท่ีน่าท างาน น่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย และมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์กร รวมท้ังสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน เกิดการท างาน
เป็นทีม อาจจะมีบางงานท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ ในทันทีบ้าง เช่น การซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ เครื่องใช้ส านักงาน เนื่องจากติดขัดในเรื่องงบประมาณ 
 

สรุปผลการประเมินโครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
ประจ าปี 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ กิจกรรม คะแนน
เต็ม 

 

คะแนนที่
ได้ 

หมายเหตุ 

สะอาด 1. รณรงค์ท าความสะอาดใหญ่(Big 
Cleaning Day) 

3 3 ดีมาก 

ปลอดภัย 1.งานซ่อมบ ารุง 3 3 ดีมาก 
 -เครื่องใช้ไฟฟ้า 3 2 ดี 
 -คอมพิวเตอร์ 3 2 ดี 
 -ถังดับเพลิง 3 3 ดีมาก 
 -ยานพาหนะ 3 2 ดี 
ส่ิงแวดล้อม 1.งานก าจัดขยะ 3 3 ดีมาก 
 2.งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร 3 2 ดี 
 3.งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 3 1 มาตรฐาน 
 รวม 27 21  
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นายเสกสรร  พันธ์สวัสด์ิ 
ผอ.กองช่าง 

ขอเสนอแนะ ในส่วนของกิจกรรมด้านความสะอาด ให้มีการแบ่งพื้นท่ีท าความสะอาด ให้แต่ละ
คน/ฝ่าย ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถก าหนดจุดคนรับผิดชอบได้ 

ท่ีประชุม มีมติให้แบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบให้แต่ละฝ่าย/คน โดยให้ทางหัวหน้าส านักปลัด รับผิดชอบในการแบ่ง
พื้นท่ีก าหนดความรับผิดชอบ แล้วน าเสนอท่ีประชุมต่อไป 
 

นายวุฒิชัย  วงษ์อินทร ์
 

จากการสรุปผลการด าเนินงาน ควรให้มีการด าเนินโครงการดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง เป็นประจ าทุก
ปี เนื่องจากเป็นโครงการท่ีดี เป็นประโยชน์ต่อท้ังคนท างาน คนมาใช้บริการ องค์กร ในส่วนของ
งบประมาณ ผมจะไปหารือกับทางคณะผู้บริหาร ผลการหารือจะแจ้งให้ทราบในคราวประชุมครั้ง
ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ  

   -ไม่มี- 

ปิดประชุมเวลา  11.30 น. 

 

                      
                         (ลงช่ือ)  ......................................................... ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางสาวฐิติรัตน์  วิลัยจิตร) 
นักทรัพยากรบุคคล 

 
 

                           
               ลงช่ือ ........................................................ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                   (นายทัชสภณ  สมตัว) 
                                                ปลัดเทศบาลต าบลพิกุลออก 
    
 
 
 



 
แบบประเมินผลการด าเนินงาน 

โครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (Healthy Work Place) ปี 2565 

 
 
หมายเหตุ : 3= ดีมาก    2= ดี  และ 1= มาตรฐาน 

                                                                                       
      ลงช่ือ            ผู้ประเมิน  
            (นายทัชสภณ  สมตัว) 
                                      ปลัดเทศบาลต าบลพิกุลออก 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ กิจกรรม การให้คะแนน หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ 
สะอาด 1. รณรงค์ท าความสะอาดใหญ่(Big Cleaning 

Day) 
  

ปลอดภัย 1.งานซ่อมบ ารุง 3  
 -เครื่องใช้ไฟฟ้า 3  
 -คอมพิวเตอร์ 2  
 -ถังดับเพลิง 2  
 -ยานพาหนะ 3  
ส่ิงแวดล้อม 1.งานก าจัดขยะ 3  
 2.งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร 2  
 3.งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 1  



ภาคผนวก 
- รูปถ่ายกิจกรรม 5 ส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- รูปถ่ายกิจกรรม 5 ส 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



- รูปถ่ายกิจกรรม 5 ส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



- รูปถ่ายกิจกรรม 5 ส 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ประกาศเทศบาลต าบลพิกุลออก 

เร่ือง การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างประจ าปี 
งบประมาณ 2565 

----------------------------------- 
  ด้วยเทศบาลต าบลพิกุลออก ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในสังกัด โดยได้
ประเมินจากพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลพิกุลออก ในด้านการ
บริหารงานตามนโยบายของผู้บริหาร การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลการจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 
และแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งแบบประเมินได้สอบถามความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ในการท างาน ประกอบด้วย 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อมในการท างาน ภาวะผู้น าและวัฒนธรรมองค์กร 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ โอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กรการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างาน
และชีวิตส่วนตัว ความพึงพอใจในการท างานโดยรวมการฝึกอบรมในสายงาน จากประเมินดังกล่าว ผู้บริหารจึงน า
ผลการประเมินมาสร้างแรงจูงใจและการลงโทษให้กับพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลพิกุลออก ประจ าปี 2565 ดังนี้ 

1. มีการยกย่องชมเชยบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆ เช่น ด้านการท างาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2. มีการมอบของรางวัลให้กับพนักงานดีเด่นท่ีไม่เคยลา 
3. มีการมอบเงินช่วยเหลือแก่พนักงานท่ีคลอดบุตร กรณีเจ็บป่วย และกรณีประสบภัยต่างๆ  
4. มีการมอบเงินช่วยเหลือ กรณี บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร ของพนักงานเสียชีวิต 

การลงโทษ 
5 มีการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา 
6 การบันทึกช้ีแจงเป็นลายลักษณ์อักษร 
7 มอบหมายงานอื่นให้ปฏิบัติหน้าท่ี เนื่องจากกระท าความผิด 
8 มีการส่ังการลงโทษกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

 

                ดังนั้น  จึงขอให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลพิกุลออก
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 

                จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

                               ประกาศ  ณ วันท่ี  7   มกราคม   2565 

                                                    
 









 



 

 

 

คู่มือความก้าวหน้า 

ในสายอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลพิกุลออก   

อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 



 
 

























 

 





                                 
 

 

 

 

การพฒันาคุณภาพชวีติพนกังาน
เทศบาล Quality of Worklife 

 

- หลกัการ 
- แนวคดิ ทฤษฎ ี เกีย่วกบัการพฒันาคุณภาพชวีติ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 
- ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการ 
สว่นทอ้งถิน่ เทศบาลต าบลพิกุลออก  

   พ.ศ. 2565 

http://brd.ocsc.go.th/PublicQWL
http://brd.ocsc.go.th/PublicQWL


หลกัการ 
 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครััฐยัุคใหม่ทัี่มุ่งเน้นการพัฒนาทัุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือใหั้เป็นกลไกส าคัญในการเพ่ิม
คุณค่าให้กับพนักงานเทศบาลัท างานให้คุ้มค่า โดยให้ข้าราชการท้องถิ่นปฏิิบัติราชการ อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมิีิคิุณภาพชิีวิตทิี่ดิี”และ 
“ให้พนักงานเทศบาลมีหน้าทัี่ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ เสรัิมสรั้างแรงจูงใจแกั่ัพนักงานเทศบาล เพื่อให้มีคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ ชีวิต มี ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธัิ์ต่อภารกิจของรัฐ…..” 

เทศบาลต าบลพิกุลออก จึงจัดให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาแนวทางการเสรัิมสรั้างคุณภาพชีวิตัการทำงาน (Quality of 
Worklife) ของพนักงานเทศบาลให้ครอบคลุมและเป็นระบบ สามารถเพิ่มพูน ประสิทธิภาพการทำงาน เกิดคัุณภาพชีวิตทัี่ดี  และมีขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติราชการให้บรรลุัภารกิจของเทศบาลต าบลพิกุลออก 



แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

คุณภาพชีวิตมีบทบาทสำคัญทั้งในด้านความผาสุกของมนุษย์ในการดำรงชีวิตและการสร้าง ผลงานทัี่มีคุณค่าเรื่องความสุขและ
คุณภาพชีวัิต ไม่ใช่เปั นเรัื่องใหม่ ความสัุขของชีวิตไดั้มีการกล่าวักันมาตั้งแตั่ยุคอรัิสโตเติล แตั่ก เปั นความหมายในเชิง “จริยธรรม” ซึ่งเป็น
ความหมายทัี่ไดั้รับัอิทธิพลแนวความคิดของทางตะวันตกัในการให้ความหมายในเชิงระบบของ  “ความสุข” อริสโตเติลได้ชี้ให้เห นถึงแนวทาง
ทัี่น าไปสู่ความผาสัุกหรือทัี่เรียกว่า “Eduaemonia” ซึ่งตั่อมาไดั้ัเปล่ียนให้เป็นค าศัพทั์สมัยใหม่คือ “Happiness” และไดั้น ามาหลอม
รวมเข้ากับความคิดของนักัปรัชญาตะวนัตกดว้ย ในช่วงปี พ.ศ. 2483-2492 (ทศวรรษ 1940) รัฐบาลของประเทศทาง ตะวันตกได้พัฒนานโยบาย
ในการเสรัิมสรั้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 
2478 ดร.เอส.ปาร์คส คัดแมน รัฐมนตรีผู้นับถือนกิายคริสเตียนแองโกลอเมรกิัน ผู้มีชื่อเสียง ได้ ศึกษาความทั้าทายของความสุขและค้นหา 
“ความสุข” ในมิติต่างๆ ของชีวิต ไม่ว่าจะเปั นมิติัทางด้านสุขภาพ การเมือง การทำงานและค่าจ้าง ความรัก ชีวิตประจำวัน มิตรภาพ 
จินตนาการ ดนตรี วรรณกรรม สวัสดิการสังคม ตลอดจนด้านศาสนา (Oliver,1996) 

 
Maslow’s Hierarchy of Needs 

พัฒนาการทางด้านแนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวิตมีความเป็นมาอย่างต่อเนื่อง  ในช่วง ป ีพ.ศ. 2493-2502 (ทศวรรษ 
1950) มาสโลว์ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ แสดงพฤติกรรมของมนุษย์และได้พัฒนา ทฤษฎีลำดับขั้นความตอ้งการของมนุษย์ 
(Maslow’ Hierarchy of Needs Theory)  สรัุปไดั้ว่าพฤตัิกรรมของมนุษย์มีรากฐานมาจากความต้องการ ซึ่งัในเบื้องต้นล าดับไว้เป็น 5 ระดัับ  
เมื่อมนษุย์ไดั้รับการตอบสนองความต้องการในขั้นตั้นแล้ว ก จะมีัความปรารถนาในขั้นสูงขั้นไปตามลำดับ แต่ถ้าความตอ้งการนัน้ยงัไม่ได้รับการ
ตอบสนอง ก จะเกิด ความเครียด นัาไปสู่แรงกระตุ้นให้เกิดแรงขับเคลื่อนหาวิธัีการ หรือแสดงพฤตัิกรรมทัี่น าไปสู่ัผลลััพธ์ทัี่ต้องการเพื่อลดความ
ตึงเครัียดหรือตอบสนองความพึงพอใจนั้น การทัี่ผู้บรัิหารองค์กรัภาครัฐเข้าใจเรื่องพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์จะช่วยให้สามารถ
สร้างเหตุปัจจัยเพ่ือ ส่งเสริมให้บุคลากร มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของการเพ่ิม ประสิทธิภาพขององค์กร การ
ให้บริการแก่ประชาชนและบุคลากรท างานอย่างมีความสุขัและมี แรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง และทำงานอย่างเต มศักยภาพ 



ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Maslow’ Hierarchy of Needs Theory) 

 
 
 

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) 
ที่มาภาพ: Wikipedia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มาภาพ: http://www.healthjockey.com/ 

ความต้องการอาหาร น้ าดื่ม ที่พักอาศัย ยารักษาโรค การพักผ่อนนอนหลับ อุณหภูมิที่เหมาะสม ความต้องการทางเพศ เป็นต้น 

http://www.healthjockey.com/


2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) 

    ที่มาภาพ: http://www.geol.canterbury.ac.nz 

เช่นัความรู้สึกมั่นคงัปลอดภัยในการด ารงชีวิตัและการประกอบอาชีพังานที่มั่นคง บ าเหน จ บำนาญ ประกันชีวิต เป็นต้น 

3. ความต้องการความรักและการเป็นที่รัก (Love/ Belongingness Needs) 

   ที่มาภาพ: http://blog.ipglab.com 

เช่น การมีครอบครััว เพ่ือน คนรัก การเป็นสมาชิกหรัือมีความสัมพันธั์กับคนอื่นในสัังคม หรือัชุมชน การเป็นสมาชิกกลุ่ม สมาคม
วิชาชีพ เป็นต้น 

4. ความต้องการการยอมรับ และยกย่อง (Esteem Needs) 

   ที่มาภาพ: http://www.oknation.net 

http://www.geol.canterbury.ac.nz/
http://blog.ipglab.com/
http://www.oknation.net/


ความต้องการในขัน้นี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ ขั้นพื้นฐาน (Lower Level Needs for the Respect) ไดั้แกั่ คนได้รับการยอมรัับนับถือ 
สถานภาพ การเป็นทัี่สนใจ ศักดัิ์ศรี การมีชื่อเสียง การัมีอิทธิพล เป็นต้น นอกจากความต้องการขั้นพ้ืนฐานดังกล่าวแล้วในระดับของความ
ต้องการได้รับ การยอมรับและการยกยอ่งนี ้ ยังมีระดับความต้องการในระดับสูงขึ้นไป (Higher  Level  Needs for the Respect of 
Others) ได้แก่ ความเชื่อมัน่ในงาน สมรรถนะ ความส าเร จการเป็น แบบอย่าง ความเป็นอสิระ เป็นต้น 

5. ความต้องการความสำ เร็จและการประจักษ์ในตน (Self Actualization Needs) 

 

ที่มาภาพ: http://www.vangoghgallery.com 

เป็นความต้องการในขั้นสูงสุดของพัฒนาการแห่งพฤติกรรมของมนุษย์ โดยปกติความต้องการระดับ นี้จะเกิดขัึ้นเมัื่อความต้องการในระดับตั้น 
ไดั้รับการตอบสนองแล้ว Self Actualization Needs เป็นความต้องการที่จะเข้าใจตนเอง ความสามารถที่จะบรรลุถึงศักยภาพที่สูงสุดของ 
ตนเอง  Maslow ไดั้อธิบายความต้องการในข้อนี้ว่า “อะไรทัี่มนุษย์สามารถจะเป็นไดั้เขาจะตั้องัเป็นส่ิงนั้น (What a man can be, 
he must be)” 

http://www.vangoghgallery.com/
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เทศบาลต าบลพิกุลออกอาจใช้แนวคิดทฤษฎัีของมาสโลว์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือัสรั้างแรงจูงใจให้กับบัุคลากรใน
เทศบาลควรทราบความต้องการของพนักงานว่ามีความต้องการอยู่ในัล าดับขัั้นใด แล้วจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มคนทัี่แตกต่างกัน โดยัความต้องการทัั้ง 5 ระดัับ/ข้ัน ของมาสโลว์ จะแบ่งไดั้เป็น 2 กลุ่ม คือ ความต้องการลำดับต้นั(Lower-Order 
Needs) ประกอบด้วย ความต้องการด้านร่างกาย และความต้องการความ ปลอดภัยัเช่นัการจัดสถานที่ท างานัชั่วโมงการท างานที่
เหมาะสม การจ่ายค่าจ้างัสวัสดิการ ความมั่นคง ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น 

ส่วนความตอ้งการในลำดับที่สูงกวา่ (Higher-Order Needs) เป็นความตอ้งการตอบสนอง ภายในหรือจิตใจ ประกอบด้วย ความต้องการ
ทางสังคม ความต้องการเกียรติยศ และความ ต้องการให้ความคิด ความฝันของตน เป็นจริง เช่น หัวหน้าให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง การ
จัด กิจกรรมสันทนาการให้กับพนักงาน การยกย่องพนักงานัการเล่ือนต าแหน่ง การให้อิสระในการ ตัดสินใจที่เกีย่วกับการทำงานการใหม้ีส่วนรว่ม
ในการตัดสินใจ การเปิดโอกาสให้พนักงานม ีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน เป็นต้น 

http://safetyconcepts.com.au/


 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลพิกุลออก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวัิตขั้าราชการส่วนทั้องถิ่น เทศบาลตำบลพิกุลออก พ.ศ. 2565 

หลักการ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวัิตขั้าราชการมีความสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะการบรัิหารัทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวัิตขั้าราชการ ต้องท าใหเ้กิดความสุขในการทำงาน 

ทั้งในด้านงาน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของบุคลากรและการเพ่ิมผลิตภาพและขีดสมรรถนะ ของส่วนราชการ 

3. ให้ความสำ คญัต่อการดำเนนิการอยา่งเป็นระบบของส่วนราชการ ทั้งในส่วนของการ วางแผน การจัดกิจกรรม การประเมินผลและ
การพัฒนาอยั่างต่อเนื่อง 

 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้พนักงานเทศบาลต าบลพิกุลออกปฏิบัติงาน อย่างมีความสุข มีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท างานั มีขวัญัััั
ก าลังใจดีมีแรงจูงใจที่ จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2) เพ่ือใหั้ส่วนราชการมีกำลังคนทัี่มีสมรรถนะสูง มีความพร้อมทัี่จะขัับเคลื่อนภารกิจของัส่วนราชการอยั่างมีประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือใหั้พนักงานเทศบาลมี ระบบ กลไก และวธิัีการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลต าบลพิกุลออก อย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการด้านการทำงาน 
มาตรการที่ 1 ให้พนักงานเทศบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน เพ่ือให้ข้าราชการทำงานอย่างมี ความสุข มีความปลอดภัย สามารถ
ส่งมอบผลงานทัี่มีคุณภาพแกั่ผู้รัับบรัิการ 
มาตรการทัี่ 2 ให้พนักงานเทศบาลจัดระบบการทำงานทัี่ดี เพ่ือใหั้ข้าราชการปฏิบัติงานอยั่างมีัประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
มาตรการทัี่ 3 ให้พนักงานเทศบาลจัดการบรัิหารทรัพยากรบุคคลตามหลัักคุณธรรมข้าราชการมัี โอกาสัก้าว หน้าในหน้าทัี่การงานอย่างเป็น
ธรรม เพ่ือสรั้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการด้านส่วนตัว 
มาตรการทัี่ 1 ให้สั่วนราชการจัดกิจกรรมสรั้างเสรัิมสุขภาพเป็นประจ า เพ่ือใหั้ข้าราชการมีสุขภาพัดีทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
มาตรการทัี่ 2 ส่วนราชการควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี รวมทัั้งอาจจัดให้มีหน่วยบรัิการัตรวจ-รักษาพยาบาลเบื้องต้นภายใน
ส่วนราชการ หรือระหว่างส่วนราชการ 
มาตรการทัีั่ 3 ส่วนราชการด าเนินการสรั้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัวัมาตรการที่ั4 ส่วนราชการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางศาสนาและการพัฒนาจิตใจ เพ่ือให้ ข้าราชการมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทัี่จะช่วยใหั้สามารถเผชิญปัญหา และการ
เปล่ียนแปลงอย่างมีัประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตริ์ทีิ่ 3 การพัฒนาคิุณภาพชีวิตของขิ้าราชการด้านสังคม 
มาตรการทีั่ 1 ส่วนราชการด าเนินการพััฒนาระบบการส่ือสาร เพัื่อเสรัิมสร้างความสััมพัันธั์และความเขั้าใจอัันดีัระหว่างข้าราชการทุกระดับ 
มาตรการที ่2 ส่วนราชการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ข้าราชการมีความสามัคคี และความผูกพันตอ่องค์กร  
มาตรการที ่3 ส่วนราชการจัดโครงการให้ข้าราชการมีส่วนรว่มในการบำ เพ ญสาธารณประโยชน ์

 
ยุทธศาสตริ์ทีิ่ 4 การพัฒนาคิุณภาพชีวิตของขิ้าราชการด้านเศรษฐกิจ 
มาตรการที ่ 1 ส่วนราชการดำ เนินการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกบัการบริหารการเงนิ 
มาตรการที่ 2 ส่วนราชการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน 
มาตรการทีั่ 3 การสร้างเครือขั่ายเพื่อการพััฒนาคุณภาพชีวัิตระหว่างสั่วนราชการ 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                             ส ำนกัปลดัเทศบำล เทศบำลต ำบลพิกุลออก 



 

 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Quality of Worklife 
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น เทศบาลต า บ ล พิ กุ ล อ อ ก  พ.ศ. 2565 
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