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คำนำ 
                       

 การจัดทำแผนพัฒนาอัตรากำลัง  ๓  ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4-๒๕๖6 ของเทศบาลตำบล 
บัลลังก์มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับนำไปใช้ในการสรรหา  การใช้  การพัฒนา  และการรักษา
บุคลากร ซึ่งการจัดทำแผนอัตรากำลังคน  เป็นกิจกรรมหรืองานในการกำหนดวัตถุประสงค์  นโยบายและวิธีปฏิบัติ
ท่ีดีท่ีสุดไว้ล่วงหน้า  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  โดยมีการดำเนินการ
อย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานกำลังคน   เพื่อนำไปสู่การกำหนดวิธีการท่ีจะให้ได้
กำลังคนท่ีมีความรู้  ความสามารถ เหมาะสมอย่างเพียงพอ  การคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีต้องการเข้า
มาทำงานในองค์กร ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  เพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของเทศบาล 
  การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4-๒๕๖6 จะทำให้เทศบาลตำบล
บัลลังก์  สามารถคาดคะเนได้ว่า  ในช่วงระยะเวลา  ๓ ปี ข้างหน้า  จะมีการใช้อัตรากำลังตำแหน่งใด  จำนวน
เท่าใด ในส่วนราชการใด และพัฒนาบุคลากรในเรื่องใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาล  
เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังสามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อไม่ให้เกินกว่าร้อยละ ๔๐  ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามท่ี
กฎหมายกำหนดไว้ 
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลบัลลังก์ กำหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานเทศบาลในสังกัดทุกระดับ  โดย

มุ่งเน้นไปท่ีพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้
ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละตำแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และ
ด้านอื่น ๆ ท่ีจำเป็นแล้วเทศบาลตำบลบัลลังก์  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาตามนโยบายของ
รัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  
กล่าวคือ 

1. เป็นเทศบาลท่ีเปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน มีการบริหารจัดการท่ีเปิดเผย โปร่งใส  ในการทำงาน  
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่าง
หน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนท่ัวไป  เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานระหว่างกันและเปิดกว้างซึ่งการ
มีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. เทศบาลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการทำงานท่ีต้องเข้าใจประชาชนเป็นหลัก ทำงานเชิง
รุกและมองไปข้างหน้า  โดยต้ังคำถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้องการและ
ตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสำคัญ  การอำนวยความสะดวกเช่ือมโยงทุกส่วนราชการ เพื่ อเปิดโอกาส
ตอบโจทย์การทำงานร่วมกัน  เทศบาลตำบลบัลลังก์ มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้
ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิด
โอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตท่ีหน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 

3. การกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เทศบาลตำบลบัลลังก์ จะยึดถือปฏิบัติการ
ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42 ลงวันท่ี  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมือสำรวจ
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-Assessment) 
โดยได้รวบรวมเป็นนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในการพัฒนาทักษะของพนักงานใน
สังกัด  
 ท้ังนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบัลลังก์  ตามแนวทางข้างต้นนั้น กำหนดให้ทุก
ตำแหน่ง ได้มีโอกาสท่ีจะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  อาจใช้
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  
ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อ
ประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นท่ีการพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานท่ีจำเป็นต่อ
การปฏิบัติราชการ เช่น 

 - การบริหารโครงการ  
                     - การให้บริการ 
                   - การวิจัย 
                   - ทักษะการติดต่อส่ือสาร 
                   - การเขียนหนังสือราชการ 
                   - การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 
 
          99 



 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลบัลลังก์ เล็งเห็นว่ามีความสำคัญอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรท่ีมาดำรงตำแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีท่ีมาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างสถานท่ี  ต่างภาค  
ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับ 
พฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานเทศบาลทุกคนท่ีพึงมี  เป็นการหล่อหลอมให้เกิด
พฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเทศบาลตำบลบัลลังก์  ประกอบด้วย 

✓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
✓ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
✓ การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
✓ การบริการเป็นเลิศ 
✓ การทำงานเป็นทีม 

 เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเป็นสำคัญ เพราะ
เข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนาตามลำดับท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี ๑๓ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการกำหนดเป้าหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กำหนดให้
ภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และกำหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าท่ีและขับเคล่ือนภารกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนท่ีเหมาะสมท้ังปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง  
ทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ รองรับการ
เปล่ียนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปล่ียน  แนวคิดให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ บูรณาการ การทํางานร่วมกับภาค
ส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เทศบาลตำบลบัลลังก์ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านมาตรฐานคมนาคม เสริมสร้างการพัฒนามาตรฐานโครงสร้างระบบการ
คมนาคมให้ครอบคลุม 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านประชาชนมีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยให้
ประชาชนอย่างยั่งยืน            

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากล 
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4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาระบบการบริหารจัดการโปร่งใส ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

และกำหนดค่านิยมหลักขององค์กร ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 4 ประกอบด้วย 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลง 
4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วมกนัพัฒนา 
เทศบาลตำบลบัลลังก์ จึงมีการกำหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ

สนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคล่ือนภารกิจของ เทศบาลตำบล
บัลลังก์ โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. นโยบายการวิเคราะห์อัตรากำลัง  
เทศบาลตำบลบัลลังก์ มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคล่ือนภารกิจใน

ความรับผิดชอบ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการวางแผนอัตรากำลัง 
โดยกำหนดอัตรากำลังคน ไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจในความรับผิดชอบของแต่ละ
ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  กองการศึกษา และ
หน่วยตรวจสอบภายใน รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งท่ี
สอดคล้องและเอื้อต่อการปฏบิัติตามเป้าหมายขององค์กร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
เทศบาลตำบลบัลลังก์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือบรรจุแต่งต้ัง

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  โดยคำนึงถึงการ
ดำเนินการอย่างโปร่งใส มีการดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีระเบียบกฎหมายกำหนด  รวมท้ังนำเอา
เครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้ เพื่อช่วยให้สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีสอดคล้องกับตำแหน่งงาน เพื่อนำไปสู่การผลักดันให้ เทศบาลตำบล
บัลลังก์ มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
เทศบาลตำบลบัลลังก์ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการท่ีเป็น

เครื่องมือสำคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้โดยมีการให้เงินเดือน  
ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนในการดำเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของบุคลากรทุกประเภทอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการกำหนดตัวช้ีวัดรายบุคคล (KPIs) ท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร  
ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุ
เป้าหมายในระดับองค์กร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีท่ี
บุคลากรท่ีไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี  เช่น ส่งไปอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  งดเล่ือนขั้น
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานจ้าง การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น   
เป็นต้น 
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4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้ให้ความสำคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก 

เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักท่ีจะช่วยส่งเสริมการบริหารและพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลตำบลบัลลังก์ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอสำหรับภารกิจ
งานในปัจจุบันและการเปล่ียนแปลงในอนาคต เทศบาลตำบลบัลลังก์ จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อสร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดย
การดำเนินการจัดสรรและต้ังงบประมาณในการพัฒนา  การฝึกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้าน
ทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ประจำตัวบุคคล เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ท้ังหลักสูตรท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่ีจัดการอบรม 

5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  
เทศบาลตำบลบัลลังก์ คำนึงถึงการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตามท่ีรัฐเป็นผู้

กำหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยกำหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา สำหรับพนักงานเทศบาลท่ีปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ท่ีมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าท่ีราชการ  

6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
เทศบาลตำบลบัลลังก์ เห็นความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันใน

องค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายท่ีสำคัญ เพราะหากพนักงานส่วนตำบลในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม มีการทำงาน
ร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยท่ีช่วยในการรักษาบุคลากรให้อยู่คงกับหน่วยงานได้  รวมท้ังสร้างสรรค์
ผลงานท่ีเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้ เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้จัดสรร
งบประมาณในการต้ังไว้ในเทศบัญญัติประจำปีทุก ๆ ปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการป้องกันการ
ทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทศบาลตำบลบัลลังก์ เล็งเห็นความสำคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานท่ีสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  เนื่องจากทำให้การ
ปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นเทศบาลตำบลบัลลังก์ จึงไม่ปิดกั้นบุคลากรในการ
เรียนรู้เทคโนโลยีในการทำงาน  รวมท้ังส่งเสริมการมีนโยบายในการนำเสนองาน  การส่งงาน  การรายงานผลงาน 
การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ผ่านระบบ  Line  Facebook  ขององค์กร เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
งานของบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วย ตัวเอง ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42 ลงวันท่ี  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-Assessment) เพื่อรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 

2. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
เทศบาลตำบลบั ล ลังก์  ได้ดำเนิ นการตามหนั ง สือกรม ส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่ น                   

ท่ี มท 0810.6/ว 548  ลงวันท่ี  10 มีนาคม  2560  เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ตามพระราชบัญญัติด้านความปลอดภัย     
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2554 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดล้อมการทำงานท่ีดี  มี 
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ความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมท้ังส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้รับ
อันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยแต่งต้ังคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดูแลและขับเคล่ือน
นโยบายดังกล่าว  
13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเทศบาล 
ตำบลบัลลังก์ 

เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร เพื่อ
ป้องกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระทำผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของพนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ท่ีสร้างความโปร่งใส มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ 
  3. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความเช่ือมั่นแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ในทุกระดับ โดยฝ่าย
บริหารใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และสังคม 
ตามลำดับ 
  5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 เทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  เพื่อให้พนักงานและ
ลูกจ้าง  มีหน้าท่ีดำเนินไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  อำนวยความ
สะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม 
ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว เทศบาลตำบลบัลลังก์ ยังกำหนดค่านิยมร่วม
สำหรับองค์กรและพนักงานสังกัดเทศบาลตำบลบัลลังก์ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและ
กฎบังคับข้ออื่นๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อัน
ก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ โดยเทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้
กำหนดแนวนโยบายการกำกับดูแลเพื่อท่ีให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 
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นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ 

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีแนวทางดังนี้ 
1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข หรือสนับสนุนให้นำการปกครองระบอบอื่นท่ีไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ

พระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

2.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางดังนี ้
   2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระทำการเล่ียงประมวล
จริยธรรมนี้ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทำดังกล่าวของพนักงานส่วนตำบลอาจขัดประมวล
จริยธรรม พนักงานส่วนตำบลต้องหยุดการกระทำดังกล่าว 

2.2 ไม่ละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสำคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับช้ันต้องปกครองผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาด้วยความเท่ียงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับช้ันต้องสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

2.5 ไม่กระทำการใดอันอาจนำความเส่ือมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือ
ราชการโดยรวม 

3. การมีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี ้
3.1 ปฏิบั ติหน้าท่ี ด้วยความซื่อ สัตย์  สุจริต เท่ียงธรรม ไม่มุ่ งหวังและแสวงหา

ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง อธิบายส่ิงท่ีตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและ

ถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 
3.4 ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระทำการหรือมี

พฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกำลัง

ความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งานในหน้าท่ีเสียหาย 
3.7 ละเว้นจากการกระทำท้ังปวงท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าท่ีของตนเอง

หรือพนักงานส่วนตำบลคนอื่น 
3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงท่ีปฏิบัติ

ในวิชาชีพ 
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้

หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
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3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย 

3.11 ไม่ส่ังราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีท่ี
ส่ังราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคำส่ังเพื่อให้ผู้ส่ัง
พิจารณาส่ังการต่อไป 

4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน มีแนวทางดังนี ้

4.1 ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีเคยมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก
เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 

4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือส่ิงอำนวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4.3 ไม่กระทำการ หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าท่ี  

4.4 ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าท่ีอื่นต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทน
ของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีแล้วก็ตาม 

5.6 ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกระทำการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง

ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

5. การยืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี ้
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำการเล่ียงประมวล

จริยธรรมนี้ 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานเทศบาลต้องมีหน้าท่ี

รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
5.3 ต้องรายงานการดำรงตำแหน่งท่ีได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติ

บุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีท่ีการ
ดำรงตำแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าท่ี 

5.4 ในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทำซึ่งมีลักษณะตาม
ข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีต้องคัดค้านการกระทำดังกล่าว 

5.5 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานปฏิบัติหน้าท่ี
โดยยึดมั่นในความถูกต้องเท่ียงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

5.6 ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมท้ัง
ละเว้นการแสวงหาตำแหน่ง บำเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

5.7 ตัดสินใจและกระทำการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เท่ียงธรรม 
ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้ 
๖.๑ ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเล่ียง ละเลย หรือละเว้น การใช้อำนาจเกินกว่า 

ท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย 
๖.๒ ปฏิบัติหน้าท่ี หรือดำเนินการอื่น โดยคำนึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ

เสรีภาพของบุคคล ไม่กระทำการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก่อภาระหรือหน้าท่ีให้บุคคลโดยไม่มีอำนาจ
ตามกฎหมาย 

๖.๓ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี ปราศจากอคติ 
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกำเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา อบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดำเนินการตามมาตรการ ท่ีรัฐกำหนด เพื่อขจัด
อุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติท่ีมี
เหตุผล เป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป 

๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลัก
วิชา 

๖.๕ ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและ
ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

๖.๖ ไม่ลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งท่ีมา 
๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคำสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเล่ียงการใช้ศัพท์เทคนิค 

หรือถ้อยคำภาษากฎหมายท่ีผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวงัไม่ให้เส่ือมเสียหรือ

กระทบสิทธิของบุคคลอื่น 
๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานท่ี

ให้บริการและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 

๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

มีแนวทางดังนี ้
๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้มาจากการดำเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าท่ี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
๗.๒ ช้ีแจง แสดงเหตุผลท่ีแท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีท่ีกระทำการอันกระทบต่อสิทธิ

และเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคำขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การ
อันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กำหนดยกเว้นไว้ ท้ังนี้ จะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาท่ี
กำหนด 
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๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางท่ีเป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นความลับของทางราชการ 

๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบคุคลอันไม่ควรเปิดเผยท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

๘.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีแนวทางดังนี้ 
๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีท่ีสุดจนเต็มกำลัง

ความสามารถ 
๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ท่ีทางราชการจัดให้ ด้วยความ

ประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ี ตามคุณภาพและ

มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกำลัง

ความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งานในหน้าท่ีเสียหาย 
๘.๕ ละเว้นจากการกระทำท้ังปวงท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าท่ีของตน

หรือของพนักงาน เทศบาลอื่น  ไม่ก้ าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบั ติหน้าท่ีของพนักงาน เทศบาลอื่น 
โดยมิชอบ 

๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ ความสามารถ ท่ีปฏิบัติใน
วิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 

๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยใช้
ข้อมูลท่ีเป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคำร้องขอในการตรวจสอบ 

๘.๙ ไม่ส่ังราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีท่ีส่ัง
ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามคำส่ังเพื่อให้ผู้ส่ังพิจารณาส่ัง
การต่อไป 

๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าท่ีเสร็จ
สมบูรณ์ภายในเวลาท่ีกำหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตาม
เป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการท่ีถูกต้องท่ีกำหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติ ประชาชน 

๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน โดย
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มท่ีด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
อย่างเต็มความสามารถ 

๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
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๘.๑๓ พัฒนาระบบการทำงานให้ได้ผลงานท่ีดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

เป็นแบบอย่างได้ 
๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมท้ังสถานท่ีให้ เป็นระบบระเบียบ 

เอื้ออำนวยต่อการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 
๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม ด้วย

ความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือส้ินเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร มีแนวทางดังนี ้
๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๙.๒ เป็นแบบย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อ
สงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบ
ด้วยกฎหมายพนักงานเทศบาลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะ
ดำเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าท่ีแล้ว 

๙.๓ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าท่ี  
รักศักด์ิศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาลท่ีดี อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย 
และเป็นผู้มีคุณธรรมท่ีดี 

๙.๕ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา 
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

๙.๗ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
๙.๘ รักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบัติหน้าท่ี การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับโดย

พนักงานเทศบาล/พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าท่ีและได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตาม
กฎหมายกำหนดเท่านั้น 

๙.๑๐ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึง่กันและกันในทางท่ีชอบ 

- เคารพต่อความเช่ือ และค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจทำให้เกิดการแตกความสามัคคี

ในหน่วยงาน 
-ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 
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๙.๑๑ ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น 
ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน 
หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

๙.๑๒ ประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษย์
สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้าง
เป็นผลงานของตน 

๑๐. การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีแนวทางดังนี้ 

๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรม
จริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
สังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคม 

๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึง

ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- ให้ความสำคัญต่อส่ิงแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคม

ต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาส่ิงแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา ของ

ตนเอง เช่น กันหลีกเล่ียงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
- ยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคำส่ังสอนในทุกศาสนาท่ี

นับถือ สอนให้คนทำความดี 
๑๐.๓ การดำรงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดย

ยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดำรงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและ

สังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นลำดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล 

ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ต้องคำนึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมและต่อ
ตนเอง 

- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ด้วยการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมาย
มีการวางแผนและดำเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื้นฐานความรูและ
คุณธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 

๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบด้วย
กฎหมาย 
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11. แสดงหรือมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
   11.1  บุคลากรของเทศบาลตำบลบัลลังก์ จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
   11.2 บุคลากรของเทศบาลตำบลบัลลังก์ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการ
กระทำท่ีเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลบัลลังก์ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ี
รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับ
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีกำหนดให้ทำหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
บุคลากรแต่ละประเภทตามท่ีกำหนดไว้ 

   11.3  บุคลากรของเทศบาลตำบลบัลลังก์ จะตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้
ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลบัลลังก์ หรืออาจเกิด
ผลกระทบต่อเทศบาลตำบลบัลลังก์ ในเรื่องท่ีต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
    11.4  บุคลากรของเทศบาลตำบลบัลลังก์ จะมุ่งมั่นท่ีจะสร้างและรักษาวัฒนธรรม
องค์กรท่ียึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปช่ัน และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำท่ียอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
กระทำกับบุคคลใดก็ตาม หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ๑๑๐



     
 

 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
เรื่อง  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 

************************ 

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กำหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจาก
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาชนท่ีรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและ
แนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยท่ัวไปใช้ยึดถือ
ปฏิบัติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ ได้แก่ 

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริตเท่ียงตรงต่อองค์กร 
2. มีจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี 
3. ไม่กระทำหรือเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมอันดี 
4. ไม่กระทำการให้เกิดความเส่ือมเสียต่อองค์กร 
5. ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีนำไปสู่ความขัดแย้งขององค์กร 
6. ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์และความสำเร็จขององค์กร 
7. มีข้อมูลข่าวสารท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลภายในและภายนอก 

องค์กรได้ 
8. พึงพัฒนาศักยภาพ  ประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลงาน 
9. พึงรักษามาตรฐานแห่งคุณภาพโดยรวมขององค์กร 
เทศบาลตำบลบัลลังก์ขอประกาศให้มาตรฐานท้ัง 9 ประการดังกล่าวข้างต้นเป็น “มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล
บัลลังก์” ด้วย และขอกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อยึดถือเป็นแนวทางสำหรับประพฤติและเป็น
หลักการในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ดังนี้ 

 
1. จรรยาบรรณในหน่วยงาน 

ข้อ 1 พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบัลลังก์ 

 
 
 
        /ข้อ 2 พึงใช้.... 
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ข้อ 2 พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิ

ชอบ 
ข้อ 3 พึงมีทัศนคติท่ีดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้  

ความสามารถ และทักษะในการทำงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

2. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  ข้อ 1 พึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความสุจริต  เสมอภาค และปราศจากอคติ 

ข้อ 2 พึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ  รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียรถูกต้อง
สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ 

ข้อ 3 พึงปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อราชการอย่าง 
เต็มท่ี 

ข้อ 4 พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด  คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย
หรือส้ินเปลืองเย่ียงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

 
3. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 

ข้อ 1 พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตน 
ท้ังในด้านการให้ความคิดเห็น  การช่วยทำงาน และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในส่ิงท่ีเห็นว่าจะมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
  ข้อ 2 ผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท้ังในด้านการปฏิบัติงาน  ขวัญ  กำลังใจ
สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและ
เหตุผลท่ีถูกต้องตามทำนองครองธรรม 
  ข้อ 3 พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางท่ีชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ
ในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  ข้อ 4 พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ และมนุษย์สัมพันธ์อันดี 
  ข้อ 5 พึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
 

4. จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
ข้อ 1 พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มี 

น้ำใจและใช้กิริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตนจะต้อง
ปฏิบัติ ควรช้ีแจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนัน้ๆ  
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
          /ข้อ 2 พึงปฏิบัติ..... 
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  ข้อ 2 พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เช่ือถือของบุคคลท่ัวไป 
  ข้อ 3 พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยท่ีวิญญูชนจะให้กันโดย
เสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการนั้น หากได้รับไว้ 
แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีรับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี 
 
  ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี       เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2563 

 
 
     ร้อยตรี 
                 (ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา) 
                         นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ 
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ประกาศเทศบาลตำบลบัลลังก์ 

เร่ือง  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

**************** 
  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ข้อ ๒๕๒,๒๕๓,๒๕๔,๒๕๗ และ ๒๕๘  ประกอบกับมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.นม.) เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 9/2563 ลงวันท่ี ๒5 มกราคม 2560 เพื่อให้
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาล
ตำบลบัลลังก์ จึงประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลและภารกิจหน้าท่ี ดังนี้ 
 ๑.  การแบ่งส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ เป็น  5  ส่วนราชการ  1  หน่วย คือ 

  (๑)  สำนักปลัด    
  (๒)  กองคลัง   
  (๓)  กองช่าง   
  (๔)  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
  (๕)  กองการศึกษา 
  (๖)  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ๒.  อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการเทศบาลตำบลบัลลังก์  ดังนี ้

๑)   สำนักปลัด  

                    ให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล และราชการท่ีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าท่ี
ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมท้ังกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยให้มีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล โดยกำหนดส่วน
ราชการในสำนักปลัดเทศบาล มีดังนี้ 
1. ฝ่ายอำนวยการประกอบด้วย 
 ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) งานสารบรรณ 
(๒) งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
(๓) งานเลือกตั้ง 
(4) งานตรวจสอบภายใน 
(5) งานรักษาความสะอาดในอาคารสำนักงาน อาคารห้องรับรอง และอาคารผู้สูงอายุ 
(6) งานขับรถยนต์ส่วนราชการ 

     (7) งานยาเสพติด 
 

 
        /(๘) งานรักษา... 
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 (8) งานรักษาความสะอาดรอบสำนักงานและบริเวณด้านข้างของถนนในเขตเทศบาล       
(๙) งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่ 
(๑)  จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
(๒)  ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
(๓)  การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
(๔)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(5)  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู 
(6)  งานการบันทึกทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) 
(7)  งานการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
(8)  เล่ือนเงินเดือนพนักงานครู 
(9)  การบรรจุแต่งต้ัง 
(10) การบรรจุแต่งต้ัง 
(11) การลาออกจากราชการ 
(12) การเกษียณอายุราชการ 
(13) รับโอน (ย้าย) 
(14) ให้โอน (ย้าย) 
(15) การออกคำส่ังมอบหมายงาน 
(16) การออกคำส่ังด้านการบริหารงานบุคคล 
(17) การบันทึกข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
(18) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(19) งานตรวจสอบการปฏิบัติราชการ/การลา 
(20)  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๓ งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี ้
(๑) การแจ้งตาย 
(๒) การแจ้งย้ายเข้า 
(๓) การแจ้งย้ายออก 
(๔) การแก้ไขหรือจำหน่ายช่ือบุคคล 
(๕) การแก้ไขหรือจำหน่ายรายการบ้าน 
(๖) การขอเพิ่มช่ือ 
(๗) การขอเลขท่ีบ้าน 
(๘) การคัดรับรองบุคคล 
(๙) การตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารหลักฐานและคำร้องต่างๆ 
(๑๐) การให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้กับประชาชนท่ีมาติดต่องานทะเบียนราษฎร 
(๑๑) การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ 
(๑๒) การลงบันทึกข้อมูลทะเบียนราษฎรในระบบคอมพิวเตอร์ 
(๑๓) การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
(๑๔) การจัดทำร่างประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง 



(๑๕) การจัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง 
(๑๖) การจัดทำประกาศเปล่ียนแปลงหน่วยเลือกต้ัง 
(๑๗) การรับแจ้งเหตุท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้ังก่อนและหลังเลือกตั้ง 
(๑๘) การจัดทำบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(๑๙) การจัดทำหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้าน 
(๒๐) การรับแจ้งการเพิ่มช่ือ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
(๒๑) งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

         ๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
(๑)  งานจัดทำโครงการ/แผนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒)  งานควบคุมการออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
(๓)  งานประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบและป้องกันภัย 

     (๔)  งานฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                        (๕)  งานเกี่ยวกับวิทยุส่ือสาร 
                        (๖)  งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ท่ีได้รับภัยต่างๆ เช่น วาตะภัย 
 (7)  งานจัดทำโครงการลดอุบัติภัยทางถนน 
 (8) งานสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย 
 (9) งานส่งเสริมและพัฒนา อปพร. 
 (10) งานจัดทำแผนป้องกันภัยธรรมชาติ 
 (11) งานเข้าเวรรักษาความปลอดภัย 
 (12) งานซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (13) งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายท่ี 
    เกี่ยวข้อง 
 (14) ศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะ วางแผน หรือโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคง 
    แห่งชาติ 
 (15) ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
 (16) งานตรวจสอบกล้องวงจรปิด 
 (17) งานขับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง 
                         (18) งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
       ๑.๕ งานแผนงานและงบประมาณ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้           
   (๑)  งานจัดทำเทศบัญญัติ 
       (๒)  งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (๓)  งานการรายงานผลการปฏิบัติงาน      
    (๔)  งานบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan 
    (5)  งานบันทึกข้อมูลในระบบ info 
    (6)  งานจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (7)  งานควบคุม ดูแลการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 
       (8)  งานกิจการสภา   

      (๘) งานจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี 
 (9) โอนงบประมาณรายจ่าย 
 (10) เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
 (11) เปล่ียนแปลงเพิ่มเติมแผนพัฒนา 

 (12)  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     ๑.๖ งานนิติการ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 



 (๑)  ตีความกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
 (๒)  พิจารณาเพื่อยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบเทศบัญญัติ 
 (3)  พิจารณาประกาศ คำส่ัง ของหน่วยงาน 
 (4) ควบคุมกำกับ ติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
(5) เผยแพรา ประชาสัมพันธ์กฎหมายให้ประชาชนทราบในเขตรับผิดชอบ 
(6) การพิจารณาออกหนังสืออนุญาตต่างๆ 
(7) เผยแพร่ ให้ความรู้ ด้านกฎหมาย เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นท่ี 
(8) ควบคุมตรวจทานความถูกต้องของสัญญา ร่างประกาศ 
(9) งานส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม และพิทักษ์คุณธรรม การอุทธรณ์ 
(10)  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

       ๑.๗ งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 (1)  การบันทึกภาพกิจกรรม 
 (2)  งานการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล 

                           (๓)  งานการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง 
 (5)  งานบันทึกข้อมูลในระบบ Info 
 (6) การออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ 
 (7) งานออกแบบวารสาร ส่ือส่ิงพิมพ์ 
 (8)  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

       ๑.๘ งานพัฒนาชุมชนและกลุ่มอาชีพ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) งานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบจัดเก็บ บันทึกข้อมูล จปฐ. กชช. ๒ ค. 
(๒) งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 
(๓) งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
(๔) งานส่งเสริมภารกิจบทบาทหน้าท่ีสิทธิสตรี 
(๕) งานส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
(๖) งานส่งเสริมสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กท่ีได้รับผลกระทบจาก 

โรคเอดส์ เด็กท่ียากจนขาดอุปกรณ์เล้ียงดู 
(๗) งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ ชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กท่ีได้รับ

ผลกระทบจากโรคเอดส์ 
(๘) งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ท่ีพึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติ 
(๙) งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ 
(๑๐)งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ 
(๑๑) งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
(๑๒) งานส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาจิตใจ พัฒนาร่างกายในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่ม 
   ผู้ด้อยโอกาส 
(๑๓) งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ 
(๑๔) งานส่งเสริมศูนย์เศรษฐกิจชุมชน/กองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
(๑๕) งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.9 งานส่งเสริมการเกษตร  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                           (๑)  งานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการเกษตรแก่เกษตรกร 
          (๒)  งานศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร 
          (๓)  งานโครงการด้านส่งเสริมการเกษตร 



          (๔)  งานการคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช 
          (๕)  งานการปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย  การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว พืชไร่ พืชสวน 
          (๖)  งานสาธิตการปลูกพืชและการปราบศัตรูพืช 
          (๗)  งานให้คำปรึกษาแนะนำ อบรม และส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตร 
          (๘)  งานการลงทะเบียนเกษตรกร 

      (๙)  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

1.10 งานธุรการ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) งานเกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือราชการ  เกษียนหนังสือราชการ 
(๒) การจัดงานรัฐพิธี 
(๓) งานจัดเตรียมการประชุมและรายงานการประชุมประจำเดือนและการประชุมอื่นๆ 
(๔) งานควบคุมดูแลรับผิดชอบรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล การเบิกจ่าย 
     น้ำมัน ทะเบียนคุมระยะทาง 
(๕) งานการประชุมสภาเทศบาล 
(๖) งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
(๗) งานดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ เครื่องใช้สำนักงานของสำนักปลัดเทศบาล 
(๘) อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการและพบผู้บังคับบัญชา 
(๙) จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ในการประชุมต่างๆ 
(๑๐) งานการประสานงานเพื่อรับการตรวจประเมนิประสิทธิภาพองค์กร 
(๑๑) งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ 
(๑๒) งานเปิด – ปิด อาคารสำนักงาน และดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ีสำนักงาน 
(๑๓) งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสถานท่ี ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ 
(๑๔) งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๒) กองคลัง   
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การ

ตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการ
จัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการ
พัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยให้มีหัวหน้ากองคลังเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
และลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง โดยกำหนดส่วนราชการในกองคลัง มีดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารงานคลัง ประกอบด้วย 
         ๑.๑ งานธุรการ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

               (1)  งานรับ-ส่งหนังสือ 
              (2)  งานพิมพ์รายงานพัสดุ สขร. 

                   (3)  งานพิมพ์รายงานการซ่อมรถยนต์ 
             (๔)  งานพิมพ์รายงานบิลน้ำมัน 

                   (๕)  งานจัดทำทะเบียนคุมฎีกา 
     (6)  งานจัดทำคุมฎีกาเงินยืม 
     (7)  งานจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณกองคลัง 



     (8)  งานจัดทำภาษีส่งสรรพกร 
     (9)  งานจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่าย                       
                   (๑๐)  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

         1.๒ งานการเงินและบัญชี มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    (1) งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับกองคลัง 
    (2) งานบริหารงบประมาณรายจ่าย/แผนงาน 
 
 
 
 
         /(๓) งานจัดหา... 
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  (3) งานจัดหาวัสดุครุภัณฑ์กองคลัง     
    (4) งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย 
    (5) งานจัดทำแผนรายจ่าย 
    (6) งานสรุปผลรายจ่าย 
    (7) งานเอกสารการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
    (8) งานอนุมัติรายการเบิกจ่ายต่างๆ ในระบบ E-laas 
    (9) งานเอกสารใบนำส่งในระบบ E-laas 
    (๑๐) งานตรวจฎีกาในระบบ E-laas 
    (11) งานจัดทำเช็ค 
    (12) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินในระบบ E-plan 
    (๑๓) งานการเบิกจ่ายเงินในระบบ E-Clian 
    (14) งานการสรุปใบหน้านำส่งเงิน 
    (15) งานสรุปสถานะการเงิน 
    (16) งานปิดงบการเงิน 
    (๑7) งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

           ๑.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้      
(1) จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

         (2) จัดทำรายงานการซื้อ การจ้าง 
         (3) งานควบคุมวัสดุ 
         (4) งานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
         (5) งานจัดซื้อจัดจ้างหมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

(6) งานตรวจสอบพัสดุประจำปี 
         (7) งานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑.๔ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(๒) งานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องท่ี 
(๓) งานจัดเก็บภาษีป้าย 

         (๔) งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
         (๕)  งานสำรวจภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
           (๖)  งานสำรวจภาษีบำรุงท้องท่ี 
         (๗)  งานสำรวจภาษีป้าย 



         (๘)  งานทะเบียนพาณิชย์ 
           (๙)  งานเร่งรัดภาษีและติดตามลูกหนี้ 

    (๑๐) งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
       ๑.๕ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                     (๑)  งานบันทึกข้อมูลในระบบแผนท่ีภาษี 
                     (๒)  งานจัดเก็บข้อมูลรายได้ภาษีอากร 
                     (๓)  งานจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
                     (4) งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
           /3) กองช่าง... 
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๓) กองช่าง  

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งาน
แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การ
บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน
เช้ือเพลิงและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยให้มีหัวหน้ากองช่างเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองช่าง โดยกำหนดส่วนราชการในกองช่าง มีดังนี้ 
 ๑. ฝ่ายการโยธา ประกอบด้วย 

1.1 งานธุรการ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  (1) งานรับ- ส่งหนังสือ 
 (2) งานพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการ 
 (3) งานเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

                     (4) งานเตรียมเอกสาร/ติดตามรายงานช่าง 
 (5) งานควบคุมการใช้พัสดุ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

                (6)  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
               1.2 งานก่อสร้าง  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

                     (1)  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกบักองช่าง 
                     (2)  งานบริหารงบประมาณรายจ่าย/แผนงาน 
                     (3)  งานควบคุมการก่อสร้าง 
  (4)  งานจัดหาวัสดุครุภัณฑ์กองช่าง 
                     (5)  งานตรวจสอบแบบแปลนโครงการก่อสร้าง 
                     (6)  งานให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม 
                     (7)  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   1.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                     (1)  งานสำรวจ 
                     (2)  งานออกแบบ 
                     (3)  งานเขียนแบบ 
                     (4)  งานซ่อมแซมถนน 
                     (5)  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 



  1.4 งานสาธารณูปโภค มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                       (1)  งานตรวจสอบรายละเอียดของงานขออนุญาตก่อสร้าง 

                     (2)  งานควบคุมการก่อสร้าง 
(๓) งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

    1.5 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา อาคาร ทางเท้า และสิ่งติดต้ังอื่นๆ 
(2) จัดสถานที่เก่ียวกับงานประเพณีต่างๆ 
(3) ประมาณราคา การบำรุงรักษาด้านสาธารณูปการอื่นๆ 
(4) ควบคุมพัสดุ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
(5) ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเก่ียวกับการติดต้ังไฟฟ้าและไฟฟา้แสงสว่าง 
(6) เขียนแบบเก่ียวกับไฟฟ้า 
(7) งานตรวจสอบควบคุมดูแลเก่ียวกับไฟฟ้า 
(8) งานขออนุญาตขยายเขตไฟฟ้า 

   (๓)  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
          /4) กองสาธารณสุข... 
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๔)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
                มีหน้าท่ีเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาล 
งานส่ิงแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีท่ียังไม่ได้จัดต้ังกองแพทย์ 
จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข โดยให้มี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมโดยกำหนดส่วนราชการในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมมี ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ ประกอบด้วย 

    1.1 งานธุรการ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                             (1)  งานรับ-ส่งหนังสือ 

                   (2)  งานเตรียมเอกสารฎีกาเบิกจ่ายโครงการ 
                        (3)  งานควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ 

                   (๔)  งานจัดหาวัสดุครุภัณฑ์กองสาธารณสุขฯ 
    (๕)  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.2 งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับกองสาธารณสุขฯ 
(2) งานบริหารงบประมาณรายจ่าย/แผนงาน 
(3) งานอนามัยส่ิงแวดล้อม 
(๔) งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.3 งานรักษาความสะอาด มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) งานรักษาความสะอาดบริเวณไหล่ทาง 



(2) งานดูแลสวนภูมิทัศน์ 
(3) งานรักษาความสะอาดและขนส่งถ่ายส่ิงปฏิกูล 
(4) งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.4 งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) งานส่งเสริมสุขภาพตามโครงการต่างๆ ของเทศบาล 
(2) งานส่งเสริมสุขภาพตามโครงการต่างๆ ของ สปสช. 
(3) งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.5 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) งานส่งเสริมสุขภาพตามโครงการต่างๆ ของเทศบาล 
(2) งานส่งเสริมสุขภาพตามโครงการต่างๆ ของ สปสช. 
(3) งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 

5) กองการศึกษา  
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษา

นอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
และอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าท่ี งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน   งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการ
นักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ   
งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬา และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และ
การศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมี ผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา โดยกำหนดส่วนราชการใน
กองการศึกษา  มีดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารงานการศึกษา  ประกอบด้วย 

1.1 งานธุรการ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1)  งานรับ-ส่งหนังสือ 
(2)  งานเตรียมเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินและโครงการ 
(3)  งานควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ 
(๔)  งานจัดหาวัสดุครุภัณฑ์กองการศึกษา 
(๕)  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.2  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑)   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ 
(๒)   งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
(๓)   งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน 
(๔)   งานพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
(๕) งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

  1.3  งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) งานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน 

                     (๒)  จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
                     (๓) งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
  1.4  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
(๒)  การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 



(๓)  ประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(๔) งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

1.5 งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  (1)  งานส่งเสริมการศึกษาก่อนระดับวัยเรียน 
  (2)  งานจัดการเรียนการสอน 

(3)  งานรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
  (4)  งานจัดเตรียมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
  (5)  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเทศบาล ใน
ด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมท้ังตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอกเงิน การทำสัญญา การ
จัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุตรวจสอบการใช้ และเก็บรักษายานพาหนะให้
ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
รายละเอียด ดังนี้ 

        /1. งานตรวจสอบภายใน... 

 

      -9- 

 

 1. งานตรวจสอบภายใน 
  (๑) งานตรวจสอบการดำเนินงานตามแต่ละส่วนราชการ 
  (๒) งานตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
  (๓) งานตรวจสอบงบประมาณ 
  (๔) งานติดตามควบคุมภายในหน่วยงานย่อย 
  (๕) งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเบิกจ่าย 
              (6)  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

     จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

      ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๒   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
        ร้อยตรี 

                         (ฐนนท์ธรณ์   กวีกิจรัตนา) 
                                 นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้... 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
เรื่อง  ประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล                      

          ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบัลลังก์ 

************************ 

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กำหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจาก
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาชนท่ีรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและ
แนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยท่ัวไปใช้ยึดถือ
ปฏิบัติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ ได้แก่ 

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริตเท่ียงตรงต่อองค์กร 
2. มีจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี 
3. ไม่กระทำหรือเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมอันดี 
4. ไม่กระทำการให้เกิดความเส่ือมเสียต่อองค์กร 
5. ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีนำไปสู่ความขัดแย้งขององค์กร 
6. ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์และความสำเร็จขององค์กร 
7. มีข้อมูลข่าวสารท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลภายในและภายนอก 



องค์กรได้ 
8. พึงพัฒนาศักยภาพ  ประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลงาน 
9. พึงรักษามาตรฐานแห่งคุณภาพโดยรวมขององค์กร 
เทศบาลตำบลบัลลังก์ขอประกาศให้มาตรฐานท้ัง 9 ประการดังกล่าวข้างต้นเป็น “มาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล
บัลลังก์” ด้วย และขอกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อยึดถือเป็นแนวทางสำหรับประพฤติ
และเป็นหลักการในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ดังนี้ 

 
5. จรรยาบรรณในหน่วยงาน 

ข้อ 1 พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบัลลังก์ 

 
 
 
 
        /ข้อ 2 พึงใช้.... 
 
 
                    
 

-๒- 
 

ข้อ 2 พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิ
ชอบ 

ข้อ 3 พึงมีทัศนคติท่ีดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้  
ความสามารถ และทักษะในการทำงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 
6. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 

  ข้อ 1 พึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความสุจริต  เสมอภาค และปราศจากอคติ 
ข้อ 2 พึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ  รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียรถูกต้อง

สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ 
ข้อ 3 พึงปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อราชการอย่าง 

เต็มท่ี 
ข้อ 4 พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด  คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย

หรือส้ินเปลืองเย่ียงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 

7. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 
ข้อ 1 พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตน 

ท้ังในด้านการให้ความคิดเห็น  การช่วยทำงาน และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในส่ิงท่ีเห็นว่าจะมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
  ข้อ 2 ผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท้ังในด้านการปฏิบัติงาน  ขวัญ  กำลังใจ
สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและ
เหตุผลท่ีถูกต้องตามทำนองครองธรรม 



  ข้อ 3 พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางท่ีชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ
ในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  ข้อ 4 พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ และมนุษย์สัมพันธ์อันดี 
  ข้อ 5 พึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
 

8. จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
ข้อ 1 พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มี 

น้ำใจและใช้กิริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตนจะต้อง
ปฏิบัติ ควรช้ีแจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนัน้ๆ  
ต่อไป 
 
 
 
 
          /ข้อ 2 พึงปฏิบัติ..... 
 
 
 
 
 

-๓- 
 
  ข้อ 2 พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เช่ือถือของบุคคลท่ัวไป 
  ข้อ 3 พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยท่ีวิญญูชนจะให้กันโดย
เสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการนั้น หากได้รับไว้ 
แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีรับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี 
 
  ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2563 

 
 
     ร้อยตรี 
                 (ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา) 
                         นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


