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แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
พนั ก งานเทศบาลต าบลกุ ด ดู่ จะพึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต อย่ า งเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และให้บริการ
ประชาชนอย่างเสมอภาค
เทศบาลตาบลกุดดู่ จะกาหนดแนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยการจั ดทาแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานส่วนตาบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานเทศบาล ทุกคน ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะ
ได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ทั้งนี้ วิธีการพัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือ
อาจหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและ
ท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ก

แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ( ก.ท.จ. ) จังหวัดหนองบัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๘๘-๓๒๖
กาหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็น
พนักงานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาลต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(ก.ท.จ.)กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม
การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ไ ด้ หากเทศบาลมีคามประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระทาได้ ทั้ง นี้ เทศบาลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกาหนดเป็นหลักสูตร และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็น
ว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการ
พั ฒ นาอื่ น ๆได้ และอาจกระท าได้ โ ดยส านั ก งานคณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาล (ก.ท.) ส านั ก งาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) เทศบาลต้นสังกัด หรือสานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(ก.ท.จังหวัด)ร่วมกับเทศบาล ต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้
๑.๒ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัง หวัดหนองบัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส่วนที่ ๔ เรื่องการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ข้อ ๒๙๙ กาหนดให้เทศบาลจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติห น้าที่ราชการในตาแหน่ง นั้นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ในการจัดท า
แผนการพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล ต้ อ งก าหนดตามกรอบของแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาพนั กงานเทศบาล ที่
คณะกรรมการกลางพนัก งานเทศบาล (ก.ท.)ก าหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒ นาพนักงานเทศบาล มี
ระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของเทศบาลนั้น
จากหลักเกณฑ์และเหตุผลดังกล่าวเทศบาลตาบลกุดดู่ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3 ขึ้น โดยสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี

………………………………………………….

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ
๒.๒ เพื่อให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
วิชาชีพ
๒.๓ เพื่อให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

๓. เป้าหมายการพัฒนา
๓.๑ พนักงานเทศบาลตาแหน่งสายงานบริหารทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย ๑
หลักสูตร
๓.๒ พนักงานเทศบาลตาแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติจะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย ๑ หลักสูตร
๓.๓ ลูกจ้างประจา/พนักงานจ้างจะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย ๑ หลักสูตร

๔. หลักสูตรการพัฒนา
๔.๑ สายงานบริหาร ประกอบด้วยหลักสูตร
- ลักสูตรด้านการบริหาร
- หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม
๔.๒ สายงานผู้ปฏิบัติ
- หลักสูตรความรู้พื้นฐานจากการปฏิบัติราชการ
- หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
- หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะตาแหน่ง
- หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม
๔.๓ สายงานพนักงานจ้าง
- หลักสูตรความรู้พื้นฐานจากการปฏิบัติราชการ
- หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
- หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะตาแหน่ง
- หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม

๕. วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล
เทศบาลตาบลกุดดู่เป็นหน่วยงานดาเนินการหรืออาจดาเนินการร่วมกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดหนองบัวลาภู สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจาเป็นและความเหมาะสม ดังนี้
๑. การปฐมนิเทศ จะดาเนินการก่อที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ก่อนบรรจุเข้ารับราชการ เฉพาะ
พนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่
๒. การฝึกอบรม อาจดาเนินการโดยเทศบาลตาบลกุดดู่ หรือโดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดหนองบัวลาภู สถาบันพัฒนาบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
๓. การให้ทุนการศึกษา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
เพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๕ ข้อ ๒ วรรคที่สี่
“ทุน
หมายความว่า ทุนการศึกษาที่ได้มาจากงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการศึกษา
หรือพัฒนาองค์ความรู้ของผู้รับทุนในระดับปริญญาตรีในการศึกษาภาคพิเศษทางรัฐประศาสตร์
สาขาการปกครองท้องถิ่น หรือหลักสูตรอื่นกับสถาบันการศึกษาที่มีข้อตกลงกับกระทรวงมหาดไทย
หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สาหรับปริญญาโท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้
ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนเพื่อศึกษากับสถาบันการศึกษาใดของรัฐในหลักสูตรต่างๆให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๒๒๑๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ซักซ้อมวิธีการตั้ง
งบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีพื่อให้ทุนการศึกษาจากฐาน
รายได้ทุกประเภทและรวมเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนามาจัดทางบประมาณตามระเบียบว่าด้วยวิธี
งบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา รายได้เกิน ๒๐ ล้านแต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ให้ตั้ง
งบประมาณสาหรับเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน ๑๐คน และปริญญาไทไม่เกิน ๔ คน”
๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา อาจดาเนินการโดยเทศบาล สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕. การสอนงานการให้คาปรึกษา หรือวิธีการอื่นด้วยวิธีที่เหมาะสม ทาโดยหัวหน้างานหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่ได้รับมอบหมายทาการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

๖. งบประมาณในการพัฒนา
ใช้งบประมาณของเทศบาลตาบลกุดดู่ อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู ปรากฎในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ดังนี้
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 250,๐๐๐.-บาท
๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายได้ 3๐๐,๐๐๐.-บาท
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 3๐,๐๐๐.-บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 2๐,๐๐๐.-บาท
5. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท
6. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวด ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 3๐,๐๐๐.-บาท
๗. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ หมวด ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 2๐,๐๐๐.-บาท

๗. การติดตามและประเมินผล
1.
กาหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่กาหนดภายใน ๗ วัน
นับแต่วันกลับจากการอบรม/สัมมนา/ฝึกปฏิบัติ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรีทราบ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ทุกระยะ ๓ เดือน
โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ ๑
๓. นาผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนา
ตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป

ตารางแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตาบลกุดดู่ อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู
ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
หลักสูตรการพัฒนา

วิธีดาเนินการ

หน่วยงานดาเนินการ
ตค

๑.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการ
ปฏิบัติราชการ

๑.การปฐมนิเทศ
๒.การสอนงาน
๓.การฝึกอบรม
๔.การประชุม
๑.การฝึกอบรม
๒.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
๓.การศึกษาดูงาน

เทศบาลดาเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลดาเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓.หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะ

๑.การฝึกอบรม
๒.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
๓.การศึกษาดูงาน
๔.การสอนงาน

เทศบาลดาเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๕.หลักสูตรด้านคุณธรรม
จริยธรรม

๑.การฝึกอบรม
๒.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
๓.การศึกษาดูงาน

เทศบาลดาเนินการ
สานักงาน ก.ท.จังหวัด
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานที่รับผิดชอบ

พย

ธค

มค

ระยะเวลาดาเนินการ
กพ มีค เมษ พค

กลุ่มเป้าหมาย
มิค

กค

สค

กย
(/) ตาแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ
(/) พนักงานจ้าง
(/) ตาแหน่งสายงาน
บริหาร
(/) ตาแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ
(/) พนักงานจ้าง
(/) ตาแหน่งสายงาน
บริหาร
(/) ตาแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ
(/) พนักงานจ้าง
(/) ตาแหน่งสายงาน
บริหาร
(/) ตาแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ
(/) พนักงานจ้าง

ตารางแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตาบลกุดดู่ อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู
ประจาปีงบประมาณ ๒๕62
หลักสูตรการพัฒนา

วิธีดาเนินการ

หน่วยงานดาเนินการ
ตค

๑.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติ
ราชการ

๑.การปฐมนิเทศ
๒.การสอนงาน
๓.การฝึกอบรม
๔.การประชุม
๑.การฝึกอบรม
๒.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
๓.การศึกษาดูงาน

เทศบาลดาเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลดาเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓.หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ

๑.การฝึกอบรม
๒.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
๓.การศึกษาดูงาน
๔.การสอนงาน

เทศบาลดาเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔.หลักสูตรด้านการบริหาร

๑.การฝึกอบรม
๒.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
๓.การศึกษาดูงาน

๕.หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม

๑.การฝึกอบรม
๒.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
๓.การศึกษาดูงาน

เทศบาลดาเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลดาเนินการ
สานักงาน ก.ท.จังหวัด
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ

พย

ธค

มค

ระยะเวลาดาเนินการ
กพ มีค เมษ พค

กลุ่มเป้าหมาย
มิค

กค

สค

กย
(/) ตาแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ
(/) พนักงานจ้าง
(/) ตาแหน่งสายงาน
บริหาร
(/) ตาแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ
(/) พนักงานจ้าง
(/) ตาแหน่งสายงาน
บริหาร
(/) ตาแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ
(/) พนักงานจ้าง
(/) ตาแหน่งสายงาน
บริหาร
(/) ตาแหน่งสายงาน
บริหาร
(/) ตาแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ
(/) พนักงานจ้าง

ตารางแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตาบลกุดดู่ อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู
ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
หลักสูตรการพัฒนา

วิธีดาเนินการ

หน่วยงานดาเนินการ
ตค

๑.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติ
ราชการ

๑.การปฐมนิเทศ
๒.การสอนงาน
๓.การฝึกอบรม
๔.การประชุม
๑.การฝึกอบรม
๒.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
๓.การศึกษาดูงาน

เทศบาลดาเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลดาเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓.หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ

๑.การฝึกอบรม
๒.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
๓.การศึกษาดูงาน
๔.การสอนงาน

เทศบาลดาเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔.หลักสูตรด้านการบริหาร

๑.การฝึกอบรม
๒.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
๓.การศึกษาดูงาน

๕.หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม

๑.การฝึกอบรม
๒.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
๓.การศึกษาดูงาน

เทศบาลดาเนินการ
ก.ท.จ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลดาเนินการ
สานักงาน ก.ท.จังหวัด
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ

พย

ธค

มค

กพ

ระยะเวลาดาเนินการ
มีค เมษ พค

กลุ่มเป้าหมาย
มิค

กค

สค

กย
(/) ตาแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ
(/) พนักงานจ้าง
(/) ตาแหน่งสายงาน
บริหาร
(/) ตาแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ
(/) พนักงานจ้าง
(/) ตาแหน่งสายงาน
บริหาร
(/) ตาแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ
(/) พนักงานจ้าง
(/) ตาแหน่งสายงาน
บริหาร
(/) ตาแหน่งสายงาน
บริหาร
(/) ตาแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ
(/) พนักงานจ้าง

๖

ประกาศเทศบาลตาบลกุดดู่
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
********************
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กาหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้นจาก
ข้ อ เสนอแนะของผู้ บ ริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ วนท้ อ งถิ่ น ลู ก จ้ า งใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน ได้แก่
1. พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมีความ
รับผิดชอบ
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดหลักประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
เทศบาลตาบลกุดดู่ ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง 5 ประการ ดัง กล่าวข้างต้น เป็น “มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างประจา ของเทศบาลตาบลกุดดู่ ” เพื่อยึดถือเป็นแนวทางสาหรับ
ประพฤติและเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน”
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่

เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม 2562

(นายวรพันธ์ ชาวชุมนุม)
นายกเทศมนตรีตาบลกุดดู่

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายละเอียดจริยธรรมของพนักงาน
ข้าราชการพนักงานเทศบาล

ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาข้าราชการ หรือพนักงานจ้าง หรือลูกจ้าง
พนักงานเทศบาลตาบลเทศบาลตาบลกุดดู่ พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคานึงถึงประโยชน์ของราชการและให้บริการ
ประชาชนอย่างเสมอภาค
เทศบาลตาบลบ้านค้อ จะกาหนดแนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาลตาบลโดยการจัดทาแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลตาบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรมอันจะ
ทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตาบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้พนักงานเทศบาลตาบลทุก
คนทุกตาแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ทั้งนี้ วิธีการ
พัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาลตาบล เพื่อให้ง านเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป
ประกาศคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ หรือพนักงานจ้าง หรือลูกจ้าง
เทศบาลตาบลกุด ดู่ ได้ประกาศคุ ณธรรมจริย ธรรมของพนักงานเทศบาลต าบลและลูก จ้าง ตาม
ประกาศดังนี้
ประมวลจริ ย ธรรมของข้ า ราชการนี้ จั ด ท าตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่อ งมือก ากับ ความประพฤติ ของข้าราชการ ที่สร้า งความโปร่ง ใส มีมาตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆของ เทศบาลตาบลกุดดู่ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔.ให้เ กิดพัน ธะผูก พันระหว่างองค์กรและข้ าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา
ต่อ
ประชาชน และต่อสังคม ตามลาดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ เทศบาลตาบลกุดดู่
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการ
ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ตามที่บั ญ ญั ติไ ว้ในพระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบข้ าราชการส่ว นท้อ งถิ่ น รวมถึ ง
พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจา เทศบาลตาบลกุดดู่
ข้อ ๒ ให้ นายกเทศบาลตาบลกุดดู่ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สาหรับข้าราชการ ของ เทศบาลตาบลกุดดู่
ข้อ ๓ ข้าราชการของ เทศบาลตาบลกุดดู่ ทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตน และไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้ สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้าราชการของ เทศบาลตาบลกุดดู่ ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้ าราชการของ เทศบาลตาบลกุ ดดู่ ต้ องเป็ นแบบอย่า งที่ ดีใ นการรักษาไว้แ ละปฏิ บัติ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้าราชการเทศบาลตาบลกุดดู่ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบั ติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการของ เทศบาลตาบลกุดดู่ ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ข้าราชการของ เทศบาลตาบลกุดดู่ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถด้วยความ
เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จและ มีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๙ ข้าราชการของ เทศบาลตาบลกุดดู่ ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความ
เป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการของ เทศบาลตาบลกุดดู่ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการของ เทศบาลตาบลกุดดู่ ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผย
ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ความลั บ โดยข้ า ราชการ/พนั ก งานจะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ มี อ านาจหน้ า ที่ แ ละได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
ผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้าราชการของ เทศบาลตาบลกุดดู่ ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน
พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการของ เทศบาลตาบลกุดดู่ ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของ
กานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เ กี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการของ เทศบาลตาบลกุดดู่ ต้องประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความ
สุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๖ ให้ เทศบาลตาบลกุดดู่ มีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้ นายก
เทศบาลตาบลกุดดู่ หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดาเนินการตามที่ นายก
เทศบาลตาบลกุดดู่ หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และดู แ ลข้ า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่า นายกเทศบาลตาบลกุดดู่ หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน นายกเทศบาล
ตาบลกุดดู่ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่าง ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือ วินั ย หรื อกระทบต่อ สิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้ น จะกระทามิได้ เว้นแต่ จะได้ รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(๕) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
หรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่งในสานักปลัด
ข้อ ๑๗ ให้ นายกเทศบาลตาบลกุดดู่ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม กากับ ให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหารในเทศบาลตาบลกุดดู่
ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลตาบลกุดดู่ นั้น จานวนสองคน
(๔) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิภ ายนอก ให้ ก รรมการตาม (๑) – (๓) ร่ วมกั น เสนอชื่อ และ
คัดเลือกให้เหลือสองคน
(5) ให้ หั ว หน้ า ส านั ก ปลั ด เป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการจริ ย ธรรม และอาจแต่ ง ตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมา
ก่อน

ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอานาจหน้าที่
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่อง
ที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา หรือให้ ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิ จารณาวินิจฉัย ชี้ขาดปั ญ หาอัน เกิดจากการใช้บัง คับ ประมวลจริยธรรมนี้ใ นองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ให้ นายกเทศบาลตาบลกุดดู่ เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ ๒๐ การดาเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจานวน
ไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรื อไม่
ให้พิจารณาจากพฤติก รรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูล เหตุจูง ใจ ความสาคัญ และระดับต าแหน่ ง
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่ง กรณี
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้ อ ๒๒ หากการด าเนิ น การสอบสวนตามข้ อ ๒๐ แล้ ว
ไม่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า มี ก าร
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙
สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัย

ข้อ ๒๓ การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ
๒๒ ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดาเนินการ
ทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ดาเนินการตามนั้น เว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือ
นาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่ง ลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้
เทศบาลตาบลกุดดู่ ดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๗ ผู้ ถูกลงโทษตามข้ อ ๒๕ สามารถร้ องทุ กข์ หรือ อุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมของ
เทศบาลตาบลกุดดู่ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุง แก้ไ ข
ประมวลจริ ย ธรรมให้ มี ค วามเหมาะสม (ถ้ า มี ) และแจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลระดั บ จั ง หวั ด
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่ง เป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจ การ
แผ่นดินทราบต่อไป

ภาคผนวก ข
ประกาศ

ประกาศเทศบาลตาบลกุดดู่
เรื่อง ปรับปรุงการกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของเทศบาลตาบลกุดดู่
*********************************************************
ด้วยสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลาภูได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นจัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ในรอบปี 2561 - 2563 เพื่อนาเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง การ
กาหนดขนาดเทศบาลตาบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ประกอบกับ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาเทศบาลและเทศบาล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 และข้อ 16 (5) ก
ข้อ 18 และข้อ 229 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจัง หวัด หนองบัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลาภู ในการประชุมครั้งที่ 3 /2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 จึงประกาศ
กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและภารกิจของเทศบาลตาบลกุดดู่ ดังนี้
1. สานักงานปลัดเทศบาล
มีภาระหน้ าที่เกี่ ยวกั บการธุรการ งานสารบรรณ การจั ดทาแผนพั ฒนาเทศบาล การจัด ทาร่า งข้อ บัง คั บ
งานประชุมสภา เทศบาล งานประชุมคณะกรรมการบริหาร การจัดทาทะเบียนสมาชิก เทศบาล. คณะกรรมการบริหาร
การดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คาปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ
การปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ เทศบาล การดาเนินการเกี่ยวกับ การ
อนุญาตต่างๆ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5
งานคือ
1.1 บริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
1.2 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
1.3 ฝ่ายกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
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1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานป้องกัน
- งานฟื้นฟู
1.5 งานกิจการสภาเทศบาล.
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานการประชุม
- งานอานวยการและประสานงาน
2. กองคลัง
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและทะเบียนรายรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงินการฝากเงิน การตรวจเงิน เทศบาล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิก
ตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนาส่ง รายงานเงินคงเหลือประจา การรับและจ่ายขาดเงิน
สะสมของเทศบาล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของ
จังหวัดและสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสาคัญ และเงินยืมค้างชาระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การ
เร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมต่างๆและปฎิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
2.1 งานการเงินและและบัญชีรับผิดชอบ
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้รับผิดชอบ
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้า และค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุม และเร่งรัดรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุรับผิดชอบ
- งานทะเบียนทรัพย์สิน และแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
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3. กองช่าง
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสารวจออกแบบและจัดทาโครงการใช้จ่ายเงินของ เทศบาล การอนุมัติเพื่อดาเนินการ
ตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ เทศบาลงานบารุง ซ่อม และจัดทาทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล การให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาโครงการ และการออกแบบก่อสร้าง การสาธารณูปโภค การผัง
เมือง งานควบคุมอาคารการดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น 4 งานคือ
3.1 งานก่อสร้างรับผิดชอบ
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคารรับผิดชอบ
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3 งานประสานสาธารณูปโภครับผิดชอบ
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้า
3.4 งานผังเมืองรับผิดชอบ
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา ควบคุมดูแลตรวจสอบสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม ของสถานศึกษา สถาบันศาสนา ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งานคือ
4.1 งานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมรับผิดชอบ
- งานข้อมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา
4.2 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับผิดชอบ
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- งานกิจกรรมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล
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4.3 งานศาสนาและวัฒนธรรมรับผิดชอบ
- งานส่งเสริมกิจกรรมศาสนา
- งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- งานศูนย์วัฒนธรรม
- งานกีฬา
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีภาระหน้าที่ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น
ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับเทศบาลการวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทางบประมาณตามแผนงาน
สาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จาหน่ายเนื้อสัตว์ แบ่งส่วนราชการ
ภายและส่วนส่งเสริมการเกษตรมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยถึงปัญหาทางการเกษตร กาหนด
นโยบาย วางแผนและดาเนินงานวิชาการเกษตรตามการวัดและประเมินผลการดาเนินงานการเกษตร กาหนดระบบและ
วิธีการด้านนิเทศ ควบคุมติดตามประเมินผลด้านการเกษตร จัดสอนและอบรมด้านวิชาการเกษตร จัดประชุม
ดาเนินการเผยแพร่กิจการการเกษตร ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะและแนววิชาการเกษตร แบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 5 งาน คือ
5.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมรับผิชอบ
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขรับผิดชอบ
- งานอนามัยชุมชน
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
5.3 งานรักษาความสะอาดรับผิดชอบ
- งานรักษาความสะอาด
- งานกาจัดขยะและน้าเสีย
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
5.4 งานฝ่ายส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ
- งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานข้อมูลวิชาการ
- งานบาบัดน้าเสีย
- งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด
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6. กองสวัสดิการสังคม
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การส่งเสริมกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน
ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา ห้องสมุด สวนสาธารณะ การให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบ
เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ
6.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนรับผิดชอบ
- งานศูนย์เยาวชน
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ
6.2 งานฝ่ายสังคมสงเคราะห์รับผิดชอบ
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานข้อมูล
6.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรีรับผิดชอบ
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดาเนินการ
การบริหารงานของแต่ละส่วนราชการให้มีปลัดเทศบาลตาบลกุดู่เป็นผู้บริหารสูงสุดและมีหัวหน้าส่วนราชการ
แต่ละส่วนบริหารงาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทสบาลจังหวัดหนองบัวลาภู (ก.ทจ.
หนองบัวลาภู) กาหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
(นายวรพันธ์ ชาวชุมนุม)
นายกเทศมนตรตาบลกุดดู่

ประกาศเทศบาลตาบลกุดดู่
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากาลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2561-25๖3)
(ฉบับปรับปรุง)
**********************************************
ด้วยเทศบาลตาบลกุดดู่ อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภูได้จัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานเทศบาล
3 ปี (พ.ศ.2561-25๖3) เพื่อเปิดกรอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งของเทศบาลตามระยะเวลาที่กาหนด
มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลังโครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ของเทศบาลและเพื่อเป็นแนวทาง ใน
การดาเนินการวางแผนการใช้ อัต ราก าลัง การพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม เกิดประโยชน์ สูง สุดต่อ ประชาชน เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน อนึ่ง คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลาภู ในคราวประชุมครั้งที่
3./2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบการจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.
2561 - 2563)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 และ 25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 ประกอบกั บ ข้ อ 18 ของประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด
หนองบัวลาภู เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคลของเทศบาลตาบลกุดดู่วันที่ 24 ตุลาคม 2545
เทศบาลตาบลกุดดู่จึงประกาศ ใช้แผนอัตรากาลังพนักงานเทศบาลตาบลกุดดู่ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)ปรับปรุงครั้งที่ 2
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
(ลงชื่อ)
(นายวรพันธ์ ชาวชุมนุม)
นายกเทศบาลตาบลกุดดู่

ประกาศเทศบาลตาบลกุดดู่
เรื่อง การกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
(ฉบับปรับปรุง)
***********************
ตามที่ เทศบาลต าบลกุ ด ดู่ ได้ ร ายงานขอความเห็ น ชอบก าหนดต าแหน่ ง พนั ก งาน เทศบาล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลาภู (ก.ทจ.หนองบัวลาภู)
บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลาภู (ก.ทจ.หนองบัวลาภู) ในการประชุมครั้ง ที่
3/2561 ลงวัน ที่ 29 มีนาคม 2562 เห็น ชอบให้ เทศบาลตาบลกุด ดู่ กาหนดตาแหน่ ง พนั กงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕63 ซึ่งแจ้งให้
เทศบาลตาบลกุดดู่ทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดหนองบัวลาภู
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
หนองบัวลาภู เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน เทศบาลตาบลกุดดู่ จึงประกาศกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้
กรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕61 – ๒๕63
ตาแหน่ง
เลขที่ตาแหน่ง
จานวน
หมายเหตุ
70-2-00-1101-001
ปลัดเทศบาล
๑
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น )
สานักงานปลัด เทศบาล
70-2-012101-001
1.หัวหน้าสานักปลัด
๑

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
1. งานบริหารงานทั่วไป
2.นักจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก)
พนักงานจ้างทั่วไป
3. ภารโรง
4.แม่บ้าน
2.งานนโยบายและแผน
4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

70-2-013101-001

1

-

1
1

70-2-01-2103-001

๑

70-2-01-2103-001

๑

-

1

(ระดับ ชานาญการ)
3.งานทะเบียน
5.เจ้าพนักงานทะบียน (ชานาญงาน)
ลูกจ้างประจา
6.เจ้าพนักงานทะบียน

๒
4.งานการเจ้าหน้าที่
พนักงานจ้างตามภารกิจ
7.ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
8. ภารโรง
9.แม่บ้าน
5.งานนิติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
10. ผู้ช่วยนิติกร
6.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ระดับ ชานาญงาน)

-

1
1
1

-

1

70-2-01-4805-001

1

-

1

-

1

-

1

70-2-04-2102-001

1

70-2-04-4201-001

1

-

1

70-2-04-4204-001

1

70-2-04-4203-001

1

-

1

ลูกจ้างประจา
12. จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานจ้างตามภารกิจ
13. พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
14. คนงานท้ายรถดับเพลิง
5.งานกิจการสภา

กองคลัง
1.ผู้อานวยการกองคลัง
(ผู้อานวยการกองคลัง ระดับ ต้น)
1.งานการเงินและงานบัญชี
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ระดับ ปฎิบัติงาน/ชานาญงาน)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
4.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ระดับ ชานาญงาน)
3.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
5.เจ้าพนักงานพัสดุ
(ระดับปฎิบัติงาน/ชานาญงาน)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและทรัพย์สิน

๓

กองช่าง
1.ผู้อานวยการกองช่าง

70-2-05-2103-001

1

-

1
1
1
1

-

3

70-2-05-4701-001

1

-

1

70-2-08-2107-001

1

70-2-08-3803-001

1

-

1

-

1

70-2-08-6600-122
70-2-08-6600-123

1
1
1

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
1.งานก่อสร้าง
2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.งานประสานสาธารณูปโภค
พนักงานจ้างตามภารกิจ

2.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
3.ผู้ช่วยช่างประปา

4.ผู้ผลิตน้าประปา
5.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

พนักงานจ้างทั่วไป
6.คนงานทั่วไป

4.งานผังเมือง
7.นายช่างโยธา
(ระดับ ชานาญงาน)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
8. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
1.งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
2.งานศาสนาและวัฒนธรรม
2.นักวิชาการศึกษา
(ระดับ ปฎิบัติการ/ชานาญการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
3. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
พนักงานจ้างทั่วไป
4.คนงานทั่วไป
3.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5.ครู ค.ศ. 1
6.ครู ค.ศ. 1
7.ครู ค.ศ. 1

70-2-08-6600-124

๔

พนักงานจ้างตามภารกิจ
3. ผู้ดูแลเด็ก

-

3

70-2-06-2104-001

1

-

1

-

1

-

1

-

4

70-2-05-2103-001

1

-

1

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
(ผู้อานวยการกองสาธารณสุข ระดับ ต้น)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
1.งานป้องกันและควบคุมโรติต่อ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
3.งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างทั่วไป
4.คนงานประจาโรงฆ่าสัตว์
4.งานรักษาความสะอาด
5.คนงานท้ายรถขยะ
4.งานสัตวแพทย์

กองสวัสดิการสังคม
1.นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
(ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

(นายวรพันธ์ ชาวชุมนุม)
นายกเทศมนตรีตาบลกุดดู่

