การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
................................................

1. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการอัตรากาลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่สาคัญและต้องดาเนินการต่อเนื่อง
เนื่องจากการกาหนดอัตรากาลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการกาหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มคี วามสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน
ประกอบกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561-2563 ของเทศบาลตาบลชีลอง จะสิน้ สุดลง
ในวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตรากาลังฉบับเดิม และเพื่อให้การบริหาร
จัดการอัตรากาลังของเทศบาลตาบลชีลอง มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง เทศบาลตาบลชีลอง ใช้หลักการและ
วิธีการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกั บอัตรา
ตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558
กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ พิจารณากาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ของเทศบาล ที่ จ ะต้ อ งจ่ า ยในด้ า นบุ ค คล โดยให้ เ ทศบาลต าบลชี ล อง จั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี
(ปีงบประมาณ 2564-2566) เพื่อใช้ในการก าหนดตาแหน่ งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดชัยภูมิ (ก.ท.จ.ชัยภูมิ) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) กาหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาล ได้ มี มติ เห็ นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่ ง
พนักงานเทศบาล โดยกาหนดแนวทางให้เทศบาลตาบลชีลอง จัดทาแผนอัตรากาลังเพื่อเป็นกรอบในการกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการ
พนั กงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้เ ทศบาลตาบลชีลอง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง เพื่อวิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความ
ต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน วิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้ อ งถิ่ น จั ด ท ากรอบอั ต ราก าลั ง และก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข ในการก าหนดต าแหน่ ง ตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี

-21.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 หมวด 3 การจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง ข้อ 12 การกาหนด
จานวนตาแหน่งพนักงานจ้างเทศบาลในส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาล ให้เทศบาลจัดทาแผนอัตรากาลังของ
เทศบาล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ตาแหน่งพนักงานจ้างของเทศบาล และเสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจัดทาและกาหนดรวมไว้ในแผน
อัตรากาลังพนักงานเทศบาล ข้อ 13 การจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานจ้างให้คานึงถึงภารกิจอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตอ้ งปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงานตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่าย
ของเทศบาลตาบลที่ตอ้ งจ่ายในด้านบุคคล
1.4 คาสั่งเทศบาลตาบลชีลอง ที่ 544/2563 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 คณะกรรมการ มีหน้าที่จัดทา
แผนอัตรากาลังของเทศบาล โดยให้คานึงถึงภารกิจอานาจหน้าที่ตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการต่างๆ ในเทศบาลตาบลชีลอง ตลอดทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายของเทศบาลและรัฐ หมวดเงินอุดหนุน ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล และการจัดสรรเงินงบประมาณ
ของเทศบาล โดยกาหนดเป็นแผนอัตรากาลังเทศบาลตาบลชีลอง ในระยะเวลา 3 ปี
1.5 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
จึงจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ 2564-2566 ขึน้

2. วัตถุประสงค์
การวางแผนอัตรากาลังเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการกาหนดตาแหน่ง และการปรับระดับตาแหน่ง
ต้องดาเนินการในภาพรวมทั้งหน่วยงาน เน้นถึงโครงสร้างวัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกับนโยบายโครงการ และแผนงานของหน่วยงาน โดยกาหนดเป็นแผนอัตรากาลังล่วงหน้า 3 ปี ซึ่ง
ต้องมีแผนกาลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของเทศบาลและแผนงบประมาณ (แผนงบแบบ PPB: Planning
Programming Budgeting) การกาหนดอัตรากาลังคนต้องสอดคล้องกับแผนงาน โครงการ แผนงบประมาณ ใน
ลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผนกาลังคน)และมีการทบทวนตรวจสอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Post Audit) การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง (Position Description)
และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน (Redeployment) เพื่อป้องกันปัญหาหน้าที่ซ้าซ้อน คนล้นงานและกาลังคนไม่
เพียงพอของหน่วยงาน เพื่อแก้ปัญหาในการบริหารงานบุคคล ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งระบบไปพร้อมๆ กัน
ทั้งหน้าที่ของหน่วยงาน โครงการ ระบบงาน การกาหนดตาแหน่งและการปรับระดับตาแหน่ง

-32.1 เพื่อให้เทศบาลตาบลชีลอง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้างที่
เหมาะสมไม่ซ้าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล
2.2 เพื่อให้เทศบาลตาบลชีลอง มีการกาหนดประเภทตาแหน่งสายงานการจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างส่วยราชการให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่ อให้ คณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ดชั ยภู มิ สามารถตรวจสอบการก าหนด
ตาแหน่งและการใช้ ตาแหน่ง พนัก งานเทศบาล บุคลากรทางการศึ ก ษา ลูก จ้ างประจ า และพนั ก งานจ้า ง
ถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนัน้ หรือไม่
2.4 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิสามารถตรวจสอบการกาหนดประเภท
ตาแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลชีลอง
2.6 เพื่อให้เทศบาลตาบลชีลอง สามารถวางแผนอัตรากาลังในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต่อภารกิ จตามอานาจหน้าที่ ความรั บผิดชอบอย่ างมี ประสิทธิ ภาพ มี ความคุ้ ม ค่ า
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถ
ให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.7 เพื่อให้เทศบาลตาบลชีลอง ดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังบุคลากรให้เหมาะสม
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.8 เพื่อให้เทศบาลตาบลชีลอง มีการกาหนดตาแหน่งอัตรากาลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มคี วามจาเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาลตาบลชีลอง

ประโยชน์จากการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1. ผู้ บ ริห ารและพนั ก งานเทศบาล ที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งมี ความเข้ าใจชั ด เจนถึ ง กรอบอั ต รา
กาลังคน ตาแหน่งและหน้าที่ที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ตอ้ งการ
2. เทศบาลตาบลชีลอง มีอัตรากาลังที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร สร้างขวัญ
กาลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน

-43. การจัดทาแผนอัตรากาลัง ทาให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ
เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้
4. การจัดทาแผนอัตรากาลัง ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุป สรรคของทรัพ ยากรบุค คลที่มี อยู่ใ นปัจจุ บัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่ว งหน้าเกี่ย วกั บ การใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ
5. การจัดทาแผนอัตรากาลัง เป็นกิ จกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคลและ
วางแผนให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นาไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้
6. เป็นต้นแบบที่ดใี ห้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวคิด ขอบเขต ความสาคัญ และกระบวนการในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกาลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้
 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ
การวางแผนกาลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาทางานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร และดาเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการ
กาหนดกรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกาหนดจานวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่
องค์กรต้องการเพื่อให้สามารถทางานได้ตามเป้าหมายขององค์กร
 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการ
ในการก าหนดความต้องการบุค ลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์ก ารต้องการบุคลากรประเภทใด
จานวนเท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กาหนดไว้ลว่ งหน้านีด้ ้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวม
ตั้งแต่ก ารสรรหาคั ด เลื อกจากภายนอกองค์ก าร ภายในองค์ ก าร ตลอดจนการพัฒ นาเพิ่ม ศัก ยภาพของ
บุ ค ลากรภายในให้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามที่ ต้ อ งการ นอกจากนั้ น ยั ง รวมถึ ง การรั กษาไว้ ซึ่ ง บุ ค ลากร
ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”
 สานักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กาลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ ยวกับ อุปสงค์ และอุป ทานด้านก าลั งคน เพื่อนาไปสู่ก ารก าหนดกลวิธีที่จะให้ไ ด้กาลังคนในจานวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากาลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนีเ้ พื่อธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง”

-5 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคน
ในคู่มือการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกาลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้า
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยการดาเนินการอย่างเป็นระบบใน
การวิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานกาลังงาน เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิธีการที่ จะให้ได้
กาลังคนที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงาน
ในเวลาต้องการ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจานวนอัตรากาลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มี
คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ ต้ อ งการเข้ า มาท างานในองค์ ก รในช่ ว งเวลาที่ เหมาะสม เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านได้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกาลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และ
รู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป
จากคาจากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกาหนดกรอบอัตรากาลังนั้นเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจานวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่กาหนดไว้
3 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เทศบาลตาบลชีลอง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประกอบด้วย
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลชีลอง เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
ราชการ เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายไม่เกิน 2 คน เป็นผูช้ ่วยเลขานุการ มีหน้าที่จัดทา
แผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลชีลอง ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายผู้บริหารและสภาพปัญหาในพืน้ ที่ของเทศบาลตาบลชีลอง เพื่อให้การดาเนินการของเทศบาล
ตาบลชีลอง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตงั้ ไว้ จึงจาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลังตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
เป้าหมายการดาเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่าลักษณะงานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วน
และตรงตามภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือไม่อย่างไร หากลักษณะงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันไม่ตรง
กับภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณาวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตาม
ทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของ
บางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตรากาลังคนให้สามรถ
รองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

-63.2 การกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดชัยภูมิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลตาบลชีลอง แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สานัก 3 กอง
ดังนี้
1) สานักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนิติการ
- งานกิจการสภา
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้รวมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และงาน
รักษาความสงบไว้ในงานนีด้ ้วย
- งานบริหารการศึกษา
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานเผยแพร่วชิ าการให้รวมงานรัฐพิธี
- งานธุรการ
1.1) ฝ่ายอานวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานธุรการ
1.2) ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานจัดทางบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานการคลังและสถิติ
- งานธุรการ
1.3) ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมในรวมงานพัฒนาชุมชนไว้ในงานนีด้ ้วย
- งานพัฒนาชุมชน
- งานธุรการ
2) กองคลัง ประกอบด้วย
2.1) ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานธุรการ
- งานพัสดุและทรัพย์สิน

-7- งานจัดเก็บรายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3) กองช่าง ประกอบด้วย
3.1) ฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานธุรการ
- งานสถาปัตยกรรม
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
- งานศูนย์เครื่องจักร
4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.1) ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานธุรการ
- งานนโยบายและแผนสาธารณสุข
- งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์เผยแพร่และฝึกอบรม
- งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานสัตว์แพทย์
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โดยโครงสร้างส่วนราชการทั้ง 4 ส่วนราชการนี้ ได้กาหนดงานย่อยต่างๆ เพิ่มเติมจาก
งานหลักที่จะต้องดาเนินการเพื่อให้การดาเนินงานขับเคลื่อนงานตามภารกิจตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่า งๆ ตลอดจนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาของเทศบาล คื อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาด้ านโครงสร้ างพื้ นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการปกครอง เพื่อให้สามารถ
ดาเนินงานให้สาเร็จสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในตาบลชีลองและแก้ไข
ปัญหาของจังหวัดชัยภูมิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยรายละเอีย ดงานต่างๆ
ของแต่ละส่วนราชการปรากฏตาม ข้อ 8 โครงสร้างกาหนดส่วนราชการ

-83.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน : Supply pressure เทศบาลตาบลชีลอง ได้นา
ประเด็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อให้การจัดการทรัพยากรบุคคลที่มอี ยู่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่งและระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสม
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดังนี้
3.3.1 การจัดระดับชั้นงาน เทศบาลตาบลชีลอง มีการจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม โดยมีการ
พิจารณาถึงต้นทุนต่อการกาหนดระดับชั้นงานในแต่ละประเภท เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและการปรับ
ระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลชีลอง ได้กาหนด
อัตรากาลังบุคลากรในแต่ละส่วนราชการ โดยมีการพิจารณาว่า ตาแหน่งที่กาหนดในแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
มีความเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับเกลี่ยตาแหน่ง กาหนดเพิ่ม หรือยุบเลิกตาแหน่งใด โดยคานึงถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลชีลอง
ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ก็ไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายประจาปีแต่อย่างใด ซึ่งก็เป็นไปตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
การวางกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากร
ภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย
กระจายอานาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กาหนดให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกาหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากาลังแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ เทศบาล
ตาบลชีลอง ดังนี้

พนั ก งานเทศบาล : ปฏิ บั ติ ง านในภารกิ จ หลั ก ลั ก ษณะงานที่ เ น้ น การใช้ ค วามรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้ องกับการกาหนดนโยบายหรือลักษณะ
งานที่มีความต่อเนื่องในการทางานมีอานาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
กาหนดตาแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานเทศบาลไว้ ดังนี้
สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด
สายงานอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการกอง หัวหน้าฝ่าย
บริหารงาน
สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี

-9พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิน้ สุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การ
กาหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ เทศบาลตาบลชีลอง เป็นเทศบาลขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และ
ปัจจัยหลายอย่าง จึงกาหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง 2 ประเภท ดังนี้
- พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานจ้างตามภารกิจ


แผนภูมิอัตรากาลัง
แสดงสัดส่วนของบุคลากรในสังกัด เทศบาลตาบลชีลอง
พนักงานเทศบาล และครู

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป
17%

14%

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ

69%
พนักงานเทศบาล
และครู

3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมุตฐิ านที่ว่า งานใดที่ตอ้ งมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามรถกาหนดเวลามาฐานได้ ดังนัน้ การคานวณเวลาที่ใช้
ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนัน้ จึงทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะ
เป็นข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดอัตรากาลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคานวณ
เวลาทีใ่ ช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติวา่ มีความ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครัง้ อาจเป็นไปได้วา่ งานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณา
ด้วย

-10เทศบาลตาบลชีลอง ได้กาหนดอัตรากาลังในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วน
ราชการ 1 อัตรา ตาแหน่งระดับผู้อานวยการกอง มีหน้าที่บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุก
ตาแหน่ง ตาแหน่งรองลงมา จะเป็น หัวหน้าฝ่าย ซึ่งจะมีหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อานวยการกอง
รองลงมา และคอยช่วยเหลือให้คาแนะนากับผูป้ ฎิบัติงานระดับชั้นรองลงมา ตาแหน่งรองลงมาจะเป็น ตาแหน่ง
งานแต่ละงาน ซึ่ง กาหนดเป็นสายงานวิชาการ ผูม้ ีคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี ตาแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิ
ต่ากว่าปริ ญ ญาตรี พนั ก งานจ้างตามภารกิ จ และพนัก งานจ้างทั่วไป ตามลาดับ การก าหนดในลาดับ ชั้ น
เพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตาแหน่ง
ควรมีเป็นสาคัญ
การนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อ
วิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะคานวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้
o พิจารณางานพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนีห้ รือไม่
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่
 การมีสายงานนีใ้ นส่วนราชการ เอือ้ ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่
o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของเทศบาลตาบลชีลอง
 ไม่มภี าระงาน/ความรับผิดชอบที่ตอ้ งอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วยสาย
งานอื่นที่เหมาะสมกว่าได้
 การมีสายงานนีใ้ นหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ
การนาปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกาหนดอัตรา และคานวน
ระยะเวลาที่เกิดขึน้ โดยเทศบาลตาบลชีลอง ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ ดังนี้

จานวนวันปฏิบัติราชการ 1 ปี x 6 = เวลาปฏิบัติราชการ
แทนค่า
230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นาที
หมายเหตุ

230
2. 6
3. 1,380
4. 82,800
1.

คือ จานวนวัน ใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ
คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
คือ จานวน วัน คูณด้วย จานวน ชั่วโมง / 1 ปี ทางาน 1,380 ชั่วโมง
คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้ 82,800 นาที

-11การนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของเทศบาลตาบลชีลอง (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจ
ของเทศบาลตาบลชีลอง) มายึดโยงกับจานวนกรอบกาลังคนที่ต้องใช้ สาหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้
ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่ก ารปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับ การประเมิน
ประสิทธิภาพของเทศบาลตาบลชีลอง (การตรวจประเมิน LPA)
3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลัง เป็นการนา
ผลลัพธ์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กร มายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้องใช้สาหรับ
การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมุติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับ
ผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
กาหนด/เกลี่ยอัตรากาลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือนาประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3
ประเด็นดังนี้
3.6.1 เรื่องพืน้ ที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง
งานในพื้นที่นนั้ จะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้างที่มากเกินไป
จะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึน้ ตามมาอีกไม่วา่ จะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปใน
ส่วนราชการนัน้ ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการ
นั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีขา้ ราชการ
สูงอายุจานวนมาก ดังนัน้ อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนีไ้ ม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งที่เหมาะสมขึน้ ทดแทน
ตาแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น
3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเทศบาลตาบลชีลอง ได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่
ภายในส่วนราชการ และผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนัน้ ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์
ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังของเทศบาลตาบลชีลอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

-123.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากาลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการนาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน โดยเทศบาลตาบลชีลอง
ได้ขอข้อมูลอัตรากาลังของเทศบาลตาบลที่มพี ืน้ ที่ใกล้เคียงกัน งบประมาณใกล้เคียงกัน จานวน 3 หน่วยงาน
มาเปรียบเทียบ ได้แก่
- เทศบาลตาบลทุ่งทอง
- เทศบาลตาบลตลาดแร้ง
- เทศบาลตาบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

45
40
35

จำนวนคน

30
25
20
15
10
5
0

พนักงานเทศบาลและครู
พนักงานจ้าง
ลูกจ้างประจา

ทต.ชีลอง

ทต.ทุ่งทอง

ทต.ตลาดแร้ง

25
11
0

32
25
1

22
43
0

ทต.บ้านค่ายหมื่น
แผ้ว
17
14
0

-14จากข้อมูล/แผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากาลังของเทศบาลตาบลชีลอง เทศบาลตาบลทุ่งทอง
เทศบาลตาบลตลาดแร้ง และเทศบาลตาบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ซึ่งเป็นเทศบาลตาบล ที่มปี ระชากร ขนาด
ใกล้เคียงกัน บริบทลักษณะภูมปิ ระเทศใกล้เคียงกัน และเขตพื้นที่ตดิ ต่อกันจะพบว่าการกาหนดอัตรากาลัง
ของเทศบาลตาบลชีลอง กับเทศบาลตาบลใกล้เคียงทั้งสามแห่ง มีอัตรากาลังไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ ในเรื่อง
ของการกาหนดตาแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสามหน่วยงานแล้ว การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี
งบประมาณ 2564–2566 ของเทศบาลตาบลชีลอง จึงมีความจาเป็นต้องปรับเกลี่ยตาแหน่ง ในส่วนของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในบางส่วนราชการ เพื่อมารองรับภารกิจงานและสนับสนุน
งานด้านการบริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชนในพื้นที่เป็นสาคัญ ในส่วน
ของตาแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง เทศบาลตาบลชีลอง ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และคาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2564–2566 ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี จะได้
พนักงานเทศบาล จากการสอบและทาให้พนักงานเทศบาลเพิ่มขึน้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การวิเคราะห์การเปรียบเทียบอัตรากาลังของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มขี นาดใกล้เคียงกัน กรณีศึกษาอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลชีลอง
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
1. ข้อมูลเทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กับเทศบาลตาบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จะพบว่าเทศบาลตาบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว มีอัตรากาลังของข้าราชการ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง 3 ปี (รายละเอียดตามเอกสารการวิเคราะห์ตาแหน่งอัตรากาลัง ฯ
ของเทศบาลตาบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ตามตารางข้างต้น) พบว่าอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลชีลอง
มีจานวนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง น้อยกว่าเทศบาลตาบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เนื่องจาก
มีบางภารกิจตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลชีลอง ยังไม่ได้รับการถ่ายโอน เช่น งานทะเบียนราษฎร์
ฯลฯ ประกอบกับตามสภาพพืน้ ที่เทศบาลตาบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว มีพ้ืนที่เป็นชุมชนตลาด จึงทาให้ตอ้ งมี
พนักงานจ้าง ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทั่วถึงด้านการบริการในส่วน
ของเทศบาลตาบลชีลอง มีการปรับเกลี่ยภารกิจหน้าที่ตามความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล และมีการ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ จึงทาให้ไม่มีผลกระทบด้านการให้บริการและการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ ตามกรอบอัตรากาลังที่กาหนด
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อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จะพบว่าเทศบาลตาบลทุ่งทอง มีอัตรากาลังของข้าราชการ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง 3 ปี ดังนี(้ รายละเอียดตามเอกสารการวิเคราะห์ตาแหน่งอัตรากาลัง ฯ ของ
เทศบาลตาบลทุ่งทอง ตามตารางข้างต้น) พบว่าอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลชีลอง มีจานวน
ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง น้อยกว่าเทศบาลตาบลทุ่งทอง ตามสภาพพื้นที่เทศบาล
ตาบลทุ่งทอง มีพ้นื ที่เป็นหมู่บ้านเดิม ลักษณะกระจายกันเป็นบริเวณกว้าง เพื่อให้ทั่วถึงด้านการบริการ
ในส่วนของเทศบาลตาบลชีลอง มีการปรับเกลี่ยภารกิจหน้าที่ตามความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล
และมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ จึงทาให้ไม่มผี ลกระทบด้านการให้บริการและการปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตามกรอบอัตรากาลังที่กาหนด
3. ข้อมูลเทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กับเทศบาลตาบลตลาดแร้ง
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จะพบว่าเทศบาลตาบลตลาดแร้ง มีอัตรากาลังของข้าราชการ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง 3 ปี ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารการวิเคราะห์ตาแหน่ง
อัตรากาลัง ฯ ของเทศบาลตาบลตลาดแร้ง ตามตารางข้างต้น) พบว่าอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลชีลอง
มีจานวนข้าราชการ พนักงานเทศบาล ใกล้เคียงเทศบาลตาบลตลาดแร้ง แต่ในส่วนของพนักงานจ้าง เทศบาล
ตาบลตลาดแร้ง มีมากกว่าเทศบาลตาบลชีลอง เป็นจานวนมาก ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากปัญหาด้านสภาพพื้นที่
เทศบาลตาบลตลาดแร้ง มีพืน้ ที่เป็นหมูบ่ ้านเดิม ลักษณะกระจายกันเป็นบริเวณกว้าง เพื่อให้ทั่วถึงด้านการ
บริการ ในส่วนของเทศบาลตาบลชีลอง มีการปรับเกลี่ยภารกิจหน้าที่ตามความรับผิดชอบของพนักงาน
เทศบาล และมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ จึงทาให้ไม่มีผลกระทบด้านการให้บริการและการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตามกรอบอัตรากาลังที่กาหนด
3.8 เทศบาลตาบลชีลอง มีแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตลอดจนรวมถึงคณะผูบ้ ริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลทุกคน โดยมีประเด็นสาคัญคือทุกคนต้องได้รับการพัฒนาความรูค้ วามสามารถอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังของเทศบาลตาบลชีลอง ไม่มุ่งเน้นในการ
เพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวนกรอบอัตรากาลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้สว่ นราชการ
พิจารณาการกาหนดตาแหน่งที่เหมาะสม(Right Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การ
วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการกาหนดกรอบตาแหน่งในประเภททั่วไป อาจมีความเหมาะสมน้อยกว่า
การกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการ
พิจารณาที่กระบวนการทางานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิง
ปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็กาหนดตาแหน่งงานในลักษณะนีเ้ ป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ
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วิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการ
วิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Man Power) นี้จะเป็นแนวทางให้สว่ นราชการสามารถมีขอ้ มูลเชิงวิเคราะห์
อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสาหรับการวางแผนกรอบอัตรากาลังที่เหมาะสมตาม
ภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการนอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทาให้ส่วนราชการ
สามารถนาข้อมูลเหล่านีไ้ ปใช้ ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เช่น
- การใช้ขอ้ มูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
- การจัดทากระบวนการจริง (Work process) จะทาให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถนาไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามรถนาผลการจัดทา
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะนาไปสู่
การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสมและประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง
โดยในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 เทศบาลตาบลชีลอง
มีกระบวนการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี สรุปได้ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
2. ประชุมคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
2.1 วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลชีลอง
2.2 กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองของเทศบาล
2.3 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2.4 สารวจอัตรากาลังของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง
2.5 วิเคราะห์ประเมินความต้องการกาลังคน
2.6 ประมาณการค่าใช้จ่าย
2.7 ขออนุมัตแิ ผนอัตรากาลัง
3. จัดทาร่างแผนอัตรากาลัง 3 ปีของเทศบาลตาบลชีลอง เสนอให้คณะกรรมการได้พิจารณา
ทบทวน
3.9 ความสาคัญของการกาหนดกรอบอัตรากาลังคน
การวางแผนกาลังคนและการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนมีความสาคัญ เป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาลตาบลชีลอง และส่งผลกระทบต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร การกาหนดอัตรา
กาลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทาให้เทศบาลตาบลชีลอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
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ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจึงมีความสาคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้
1) ทาให้เทศบาลตาบลชีลอง สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทาให้ เทศบาลตาบลชีลองสามารถ
วางแผนกาลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยทาให้
ปัญหาทีเ่ ทศบาลตาบลชีลองจะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้
2) ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต เทศบาลตาบลชีลอง จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงไป
3) การก าหนดกรอบอั ต ราก าลั ง คนจะเป็ น กิ จ กรรมเชื่ อ มโยงระหว่ า งการจั ด การ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเทศบาลตาบลชีลอง ให้สอดคล้องกันทาให้การดาเนินการ
ของเทศบาลตาบลชีลอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนาไปสู่เป้าหมายที่ตอ้ งการ
4) ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกาลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
กาลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไป
ได้ด้วยการวางแผนกาลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกาลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรง
ของปัญหานัน้ ลงได้
5) ช่วยให้เทศบาลตาบลชีลอง สามารถที่จะจัดจานวน ประเภท และระดับทักษะของ
กาลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทาให้กาลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ทั้งกาลังคนและเทศบาลตาบลชีลอง บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ของเทศบาลตาบลชีลอง โดยรวม
6) การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะทาให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ตาบลชีลอง เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ
7) ช่วยทาให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment
Opportunity : EEO) เนื่องจากการกาหนดกรอบอัตรากาลังจะนาไปสู่การวางแผนกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสาเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การ
บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เทศบาลตาบลชีลอง เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น รูปแบบหนึ่งที่มีบทบาท
สาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่มุ่งพัฒนาโดยยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อสร้าง “ค่านิยม” ที่เป็นแก่นของแผนและแนวทางในการดาเนินชีวิตของคนไทย และ
เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม จากการสารวจวิเคราะห์
ข้อมูลสภาพทั่วไปของพื้นที่ และสภาพการที่เป็นปัญหา สามารถนามาสรุปเป็นปัญหา และความ
ต้องการที่สาคัญของเทศบาลได้ดังนี้
4.1 ปัญหาโครงสร้างพืน้ ฐาน
สภาพเส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาล สภาพยังไม่ได้มาตรฐานและขาดการ
บารุงรักษา เนื่องจากงบประมาณอยูใ่ นเกณฑ์จากัด บางเส้นทางคับแคบและชารุด นอกจากนี้บาง
เส้นทางยังเป็นลูกรัง ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นอันได้แก่ ระบบท่อระบายน้าไม่เพียงพอในช่วงฤดูฝน
มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการระบายน้าและน้าท่วมขัง ทาให้การสัญจรเป็นไปด้วยความลาบาก ส่วน
ด้านสาธารณูปการซึ่งได้แก่น้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคยังขยายการบริการไม่ครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน
ปัญหา
1. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาล ได้แก่ น้าประปา
ไฟฟ้าสาธารณะถนน ระบบระบายน้ายังไม่ทั่วถึง และครอบคลุมพืน้ ที่
2. ถนนและท่อระบายน้า หรือระบบระบายน้ายังไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากขาด
งบประมาณในการดาเนินการก่อสร้าง
ความต้องการสาขาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ต้องการท่อระบายน้าภายในชุมชน
2. ต้องการทาถนน เข้า- ออก ทุกซอยเป็นถนน คสล.
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4. ต้องการขยายประปาให้อย่างทั่วถึง
5. ต้องการให้เทศบาลติดตั้งเครื่องกระจายเสียงตามสายให้ครบทุกพื้นที่
4.2 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
1. ผลผลิตการเกษตรต่า ต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูงประชาชนขาดความรูค้ วาม
เข้าใจในการบริหารการจัดการเกี่ยวกับการผลิตการเกษตร

2. สินค้าบางอย่างผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เช่น เห็ดฟาง
3. ชุมชนขาดการวางแผนระยะยาว
4. การจัดหาแหล่งเงินทุนให้ผู้ผลิตไม่ตอ่ เนื่อง
5. ขาดการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
6. การว่างงาน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกได้
ปีละ 1ครั้ง จึงทาให้หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวไม่มีงานทา ทาให้เกิดปัญหาการว่างงาน และขาดรายได้ จึงมีการ
อพยพแรงงานไปทางานที่อื่นๆ
ความต้องการ

1. ต้องการให้มีการจัดโครงการฝึกอาชีพสาหรับคนว่างงาน
2. ต้องการให้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือประจาหมู่บ้าน
3. ต้องการให้มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง
4. ต้องการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร
5. ต้องการระบบชลประทานที่ดี
6. ต้องการคลองส่งน้าเข้าพื้นที่การเกษตร
7. ต้องการระบบไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร
4.3 ปัญหาด้านสังคม - การศึกษา
1. ประชาชนในเขตเทศบาล มีสุขภาพอ่อนแอ ไม่ค่อยจะแข็งแรง
2. ไม่มีสถานที่สาหรับพักผ่อนหย่อนใจ
3. ประชาชนขาดการมีสว่ นร่วมในการสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
4. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5. ปัญหาด้านการศึกษา ไม่ครอบคลุมในทุกพืน้ ที่
6. ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
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1. ต้องการให้เทศบาลสร้างสวนสุขภาพเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มที ่พี ักผ่อน
หย่อนใจ
2. ต้องการให้มีสนามกีฬากลางแจ้งเพื่อให้ประชาชนออกกาลังกายของ
แต่ละชุมชน
3. ต้องการสร้างสถานที่ทอ่ งเที่ยวรอบบึงหนองบัวขาวหมู่ 5 เทศบาลตาบล
ชีลอง
4. ต้องการให้มีการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
5. ประชาชนต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6. ต้องการให้มีการส่งเสริมการศึกษา ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่
7. ต้องการให้มีการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และบุคลากร
ด้านการศึกษา
4.4 ปัญหาด้านการเมือง - การบริการ
1. การรับรู้ข่าวสารทางราชการของประชาชน
2. การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
3. การประชาสัมพันธ์งานของเทศบาล
4. การจัดทาข้อมูล/ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
5. การขาดความรูค้ วามเข้าใจในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้/อุปกรณ์ในการสื่อสารที่ใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความต้องการ
1. จัดให้มเี สียงตามสาย วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตาบลชีลอง
2. จัดให้มกี ารอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกฯ ผู้นาชุมชน พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
เทศบาล ตามโครงการต่างๆ
3. จัดให้มกี ารประชุมสมาชิกสภาเทศบาล กานันผูใ้ หญ่บ้านคณะกรรมการหมูบ่ ้านผูน้ ากลุ่ม
อาชีพเพื่อติดตามเร่งรัดนโยบายของรัฐบาลเป็นประจาทุกเดือน
4. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตาบลชีลอง
5. การพัฒนาประชาคมให้มีสว่ นร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน
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4.5 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1. ป่าไม้ถูกตัดทาลายไม่มีการปลูกทดแทนและบารุงรักษาทาให้พืน้ ที่ป่าไม้ธรรมชาติ
ลดลง
2. ชุมชนขาดจิตสานึกที่ดตี ่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ปัญหาการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในหมู่บ้าน
4. พืน้ ที่สาธารณะถูกบุกรุกและทาลาย
5.ปัญหาขาดงบประมาณในการดูแลรักษาสวนสาธารณะ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนของ
ประชาชนขาดการปรับปรุงก่อสร้าง สนามเด็กเล่นสวนสุขภาพประจาหมูบ่ ้าน
ความต้องการ
1. ให้มกี ารปรับปรุงภูมทิ ัศน์ในเขตเทศบาล
2. ให้มีวธิ ีการจัดเก็บขยะ และกาจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการ
3. รณรงค์สร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัยพากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. จัดทาแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ให้มีความชัดเจน ป้องกันการบุกรุก

4.6 ปัญหาด้านสาธารณสุข
ปัญหา
1. ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและอนามัย
2. ปัญหาการขาดการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค
3. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
4. ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ,เด็ก,สตรี,และคนพิการ ไม่ทั่วถึง
5. ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลายและโรคพิศสุนัขบ้า
6. ปัญหาการขาดสถานที่ออกกาลังกาย
7. ปัญหาด้านการกาจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย
ความต้องการ
1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนทุกกลุ่มวัย
3. ควบคุม ป้องกัน และระงับโรคติดต่อ
4. ดูแลความสะอาด และส่งเสริมสุขาภิบาลในครัวเรือนละชุมชน
5. ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
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4.7 ปัญหาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปัญหา
1. ปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้
2. ปัญหาด้านศาสนา เด็กและเยาวชนไม่สามารถนาองค์ความรู้และหลักธรรมคาสอนมา
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. ปัญหาด้านวัฒนธรรม เด็กและเยาวชนขาดความรู้ ความเข้าใจองค์ความรู้มารยาทไทย
ความต้องการ
1. จัดให้มคี ่ายอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
2. จัดให้มโี ครงการเข้าวัดฟังธรรมเพื่อสร้างความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
3. จัดให้มโี ครงการ/กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งบ้าน วัด โรงเรียน
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลชีลอง
การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลชีลอง เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งในเขตพืน้ ที่ของเทศบาลตาบลชีลอง โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน ซึ่งการพัฒนาเทศบาลตาบลชีลองจะสมบูรณ์ได้จาเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือของชุมชน หมูบ่ ้าน จะต้องมีความตระหนักแก้ไขปัญหา และมีความเข้าใจแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง
เทศบาลตาบลชีลอง ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของ
ประชากรนอกจากนีย้ ังเน้นการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อม
ที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้น ได้เน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง และ
ยังจัดตัง้ เศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติ กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น แนวทางการวิเคราะห์ได้ใช้เทคนิค SWOT
ทั้งนีเ้ พื่อให้ทราบว่าเทศบาลมีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพืน้ ที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไรโดยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินการตามภารกิจตามผลของการวิเคราะห์ SWOT เทศบาลตาบลชีลอง กาหนด
วิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนีส้ ามารถ
กาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ดังนี้

-235.1 การวิเคราะห์ภารกิจตามอานาจหน้าที่ แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้
5.1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้า
(2) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร
การสาธารณูปการ
การจัดให้มีและการบารุงทางน้าและทางบก
การจัดให้มีและบารุงทางระบายน้า
การจัดให้มีนาสะอาดหรื
้
อการประปา
การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
การจัดให้มีและการบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่นื
5.1.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องเช่น
(1) การจัดการศึกษา
(2) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ
(3) การป้องกัน การบาบัดโรค และการจัดตัง้ และบารุงสถานพยาบาล
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชราและผูด้ ้อยโอกาส
(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
(6) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
(7) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(8) การจัดให้มีการบารุงสถานที่สาหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ
สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
(9) การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
5.1.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน
(2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
(4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตาบล

-245.1.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(2) การจัดตัง้ และดูแลตลาดกลาง
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(4) การพานิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทากิจกรรมไม่วา่ จะดาเนินการเอง
หรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
5.1.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การคุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาป่าไม้ ที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การจัดตัง้ และการดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
(3) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(4) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
5.1.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา
(2) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(4) การจัดให้มีพิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
(5) การศึกษา การทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
5.1.7ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

-25(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
(4) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กาหนดให้อานาจเทศบาล ภารกิจดังกล่าวสามารถจะแก้ไขปัญหา
ของเทศบาลตาบลชีลอง เมื่อพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนในเขตพืน้ ที่การดาเนินการของเทศบาล
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผูบ้ ริหารเทศบาลแล้ว เทศบาลตาบลชีลอง มีศักยภาพในการพัฒนาที่เพียงพอ
5.2 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลชีลอง
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ซึ่งเทศบาลตาบลชีลอง ได้กาหนด
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาท้องถิ่นที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในอนาคตที่พึงประสงค์ไว้ว่า
บ้านเมืองน่าอยู่ มีความรูท้ ันสมัย ปลอดภัยจากมลพิษ เศรษฐกิจดี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาดังนี้
5.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เทศบาลจะพัฒนาการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูป โภค สาธารณูป การ พัฒนา
ระบบผังเมืองและบริการสาธารณะทุกด้านให้มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อการพัฒนาศักยภาพและสภาพแวดล้อม
ทางด้านกายภาพ อันจะเป็นส่วนสาคัญในการเพิ่มความสะดวกสบายในการดารงชีวติ ของประชาชน
เป้าหมายของการพัฒนาคือเทศบาลตาบลชีลองเป็นเมืองน่าอยู่ มีส่งิ แวดล้อมที่ดี
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
เจ้าภาพหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1
 กองช่าง
เจ้าภาพรองรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคม
เทศบาลต าบลชี ล อง จะพั ฒ นา ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ มีโอกาสในการเรียนรู้ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่ วถึง โดยใช้เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โดยการวางแนวทางในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
และยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้มสี ุขภาพกาย จิตใจ สังคม ที่ดี บริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีสถานที่
ออกกาลังกายและพักผ่อนหย่อนใจอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศเสริมสร้างและขยายโอกาสในการ
เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมขั้นพืน้ ฐานสาหรับผู้พกิ าร ผูส้ ูงอายุ และผูด้ ้อยโอกาสให้ครอบคลุม

-26เพิ่มศักยภาพ และความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน พัฒนา
ประสิทธิภาพของบุคลากร อุปกรณ์และทักษะในการช่วยเหลือประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน
เป้าหมายของการพัฒนาคือประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับการพัฒนาความรู้ ได้รับโอกาสใน
การศึกษาเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ทุน ที่ทากิน และการประกอบอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชน
อยู่ดีมีสุข ได้รับสวัสดิการสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดจาก
อบายมุขและสิ่งเสพติด
เจ้าภาพหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 2
 สานักปลัดเทศบาล
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เจ้าภาพรองรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 2
 กองคลัง
5.2.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
เทศบาลจะส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพัฒนาชุมชนตนเองได้
เน้นการพัฒนาเพื่อการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้แก่ป ระชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพโดยการจัดอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน พร้อมเสริมสร้างด้านสวัสดิการสังคมที่ดี กระจาย
รายได้เข้าสู่ชุมชนด้วยระบบการบริหารจัดการของชุมชน เสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ประชาชน
โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนามาสู่
ชุมชนที่เข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
เป้าหมายของการพั ฒนาคือให้ป ระชาชนมีก ารรวมตั วกั นเพื่อเรีย นรู้ พัฒนาทัก ษะในการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการต่างๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งก่อให้เกิดการผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงินทุน และการสร้างงาน ตาม
แนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามารถพึ่งตนเองได้และดารงอยู่อย่างมั่นคง
เจ้าภาพหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 3
 สานักปลัดเทศบาล
5.2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เทศบาลตาบลชีลอง จะพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการส่งเสริมให้บ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ดูแลสุขาภิบาลชุมชนและ
สถานที่ให้มีความสะอาด ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นและทุกภาคส่วน มีความรับผิดชอบ
ร่วมกันในการรักษาสภาพแวดล้อมของบ้านเมือง
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ปราศจากมลพิ ษ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม คงความอุ ด มสมบู ร ณ์ และมี ร ะบบการจั ด สรร
ทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
เจ้าภาพหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 4
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เจ้าภาพรองรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 4
 กองช่าง
5.2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลชีลอง จะอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอัน
ดีงาม การจัดงานประเพณีต่างๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น พร้อมทั้งทานุบารุงศาสนาศาสนสถาน
ในการประกอบศาสนกิจให้ยั่งยืนคงอยู่สืบไป
เป้าหมายของการพัฒนาคือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสืบ
ทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สบื ไปโดยมีศาสนาเป็นเครื่องชีน้ าชุมชนและสังคม
เจ้าภาพหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 5

สานักปลัดเทศบาล
5.2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการ
ปกครอง
เทศบาลตาบลชีลอง จะพัฒนาองค์กรให้มีและใช้หลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการโดยยึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
เทศบาล พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศ จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จาเป็น การจัดสถานที่
ทางานให้น่าอยู่น่าทางาน พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้ แ ก่ ป ระชาชน ตลอดจนเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ดี ใ นการให้ บ ริ ก ารประชาชนอย่ า งรวดเร็ ว มี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมายของการพั ฒนาคือ ให้ป ระชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการบริหารทุกขั้นตอน อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีศักยภาพ
เจ้าภาพหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 6
 สานักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
ดังนัน้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลชีลอง ให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนา
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จึงจาเป็นต้องกาหนดตาแหน่งเพื่อรับผิดชอบตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPI) ด้านนี้ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตอ่ ไป
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โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ของเทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สรุป แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. พนักงานส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาในเขตพืน้ ที่
เทศบาลตาบลชีลอง และพื้นที่ใกล้เคียง ลดปัญหา
การโอนย้าย
2. พนักงานส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 25-45 ปี
ซึ่งเป็นวัยทางาน
3. บุคลากรระดับบริหาร ส่วนใหญ่มคี วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้าน
4. บุคลากรความรู้ความสามารถมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
5. บุคลากรมีการทางานเป็นทีม มีความสามัคคี
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
6. มีผบู้ ริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนางาน
7. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้ความสาคัญ/ให้โอกาสในการพัฒนา
8. ขอบเขตภาระงานมีความชัดเจน
9. มี เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ การท างานที่ ทั่ ว ถึ ง
ทันสมัย
10. มี น โยบาย/ระบบการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนเหมือนกันทั่วทั้งองค์กร

1. บุคลากรที่มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอยู่
หลายสายงาน ในบางสายงานไม่สามารถทางานแทน
กันได้ เพราะต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน
2. พนักงานที่มีอายุงานมาก ทางานในลักษณะ
ยึดติดกับการทางานที่ตนเคยปฏิบัติ โดยไม่ยอมเปิด
ใจรับการปฏิบัติงานแนวทางใหม่ๆ
3. เกิดวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ในองค์กร
4. บุคลากรบางส่วนมีความคิดแบบปิด/แคบ/ขาด
การมองปัญหาในภาพรวม
5. ขาดฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ที่เป็นที่ยอมรับ
น่าเชื่อถือโดยเฉพาะข้อมูลแผนที่ภาษี ยังไม่สมบูรณ์
ไม่เอือ้ ต่อการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ
6. ขาดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
7. มีภาระหนีสิน
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ข้อจากัด/อุปสรรค (threats)

1. ผู้บริหารท้องถิ่นกาหนดนโยบายได้เองภายใต้
กรอบของกฎหมาย
2. เทศบาล สามารถจั ด กรอบอั ต ราก าลั งได้ เ อง
ตามภารกิจและงบประมาณภายใต้กรอบของกฎหมาย
3. การกระจายอานาจให้แก่องค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นนโยบายในระดับประเทศ ถูกกาหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ
4. กระแสการปฏิรูป องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
การเกิดภาวะวิกฤตทาให้บุคลากรต้องได้รับการพัฒนา
อย่างจริงจัง
5. ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้า นการกระจายอ านาจฯ จากหน่ว ยงานก ากั บ ดู แ ล
ทาให้มแี หล่งสนับสนุนทางวิชาการที่มากขึ้น
6. มีระบบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ เช่น
HWP,ISO เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
7. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้มี
ช่องทางประชาสั มพั นธ์ งานขององค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่นที่หลากหลาย เช่น ทางอินเตอร์เน็ต ทาง Social
Media ต่างๆ
8. เทศบาล ถือเป็นหน่วยงานที่มคี วามใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว

1. นโยบายของรั ฐ บาล มีก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่
บ่อ ยครั้ ง โดยเฉพาะด้ านการจั ดสรรงบประมาณ
ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น การจั ด สรร
งบประมาณไม่เ พีย งพอท าให้ภารกิจบางภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนไม่สาเร็จตามเป้าหมาย
2. ข้อจากัดของกฎหมาย กฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อ
การปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กระบวนการจัดให้มีและแก้ไขปรับ ปรุงกฎหมายที่
เป็น เครื่องมือ ก ากั บ ดู แลยั ง มีความล่า ช้าไม่ทั นต่ อ
กฎเกณฑ์และมาตรฐาน ซึ่งมีก ารเปลี่ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา
3. การกากับดูแลและบริหารจัดการภาครัฐยังมี
กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ และมีกฎระเบียบที่
ยุ่งยาก ซับซ้อน
4. งบประมาณน้อย เมื่อเทียบกับพืน้ ที่ จานวน
ประชากร และภารกิจ
5. ปั ญ หาด้ า นความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรั พ ย์ สิ น อาจเนื่ อ งมาจากยาเสพติ ด และการ
ว่างงาน
6. ค่าครองชีพสูงขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของ
พนักงานลดลง
7. ความต้องการของประชาชนบางโครงการ/
กิจกรรม มีแนวทางปฏิบัติไม่สอดคล้องกับระเบียบ
กฎหมาย เมื่ อ เท ศบ าลระงั บ หรื อ ชะลอกา ร
ดาเนินการเพื่อตรวจสอบความถู ก ต้อง ประชาชน
เกิดความไม่พอใจมีผลกระทบต่ อความร่วมมือใน
การพัฒนาท้องถิ่น
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ชีลองจึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Strategy)ดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 มีการวางแผนและบริหารกาลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความ
จาเป็นของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทางานแบบมีสว่ นร่วม การทางาน
เป็นทีม และมีการบูรณาการร่วมกัน
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่
สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Leaning Organization)

5.4 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ตัวชี้วัด ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล(Human Resource Strategy):HRS
และระยะเวลาที่จะดาเนินการ
ที่
1

2

มีการวางแผนและบริหารกาลังคนสอดคล้องกับภารกิจ
และความจาเป็นของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต

เป้าประสงค์

1. จานวนครั้งในการปรับแผนอัตรากาลัง
2. ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนผัง
เส้นทางความก้าวหน้าให้กับพนักงาน

1

2564-2566

1. ระดับความสาเร็จของการทางานแบบมี
ส่วนร่วม งานบรรลุผลตามเป้าหมาย
ทางานมีความสุข
2. จานวนครั้งในการประชุม

2

2564-2566

1. จานวนสวัสดิการนอกเหนือจากสิ่งที่
กฎหมายกาหนด
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
จัดสวัสดิการ

3

2564-2566

ตัวชี้วัด
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1. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้
เหมาะสม กับภารกิจ
2. จัดทาแผนผังเส้นทางความก้าวหน้า
ให้กับพนักงาน
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทางานแบบมีส่วนร่วม การ 1. พัฒนา/ปรับเปลี่ยน
ทางานเป็นทีม และมีการบูรณาการร่วมกัน
ทัศนคติบุคลากรให้มี
วิสัยทัศ และเข้าใจในระบบบริหาร
ราชการยุคใหม่
2. จัดประชุมเพื่อการรับฟังความคิดเห็น
ของข้าราชการในทุกระดับสม่าเสมอ
ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ 1. ให้พนักงานนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย
พอเพียง มาใช้ในการทางานและใน
ชีวิตประจาวัน
2. จัดสภาพแวดล้อมการทางาน และ
สวัสดิการให้กับบุคลากรเพื่อเป็นแรงจูงใจ
ในการทางาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

-

3

ประเด็นยุทธศาสตร์

ความ
สอดคล้อง
กับHRS

ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

4

มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับปรุงการ
บริหารและการบริการ

1. จานวนกิจกรรมด้านการบริหารงาน
บุคลากรที่ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและให้บริการ
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับอบรมหรือ
พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
3. ปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ลดลง

4

2564-2565

1. ระดับความสาเร็จในการเผยแพร่องค์
ความรู้
2. จานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม
3. ร้อยละของบุคลากรที่มีการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรจาแนกตาม
กลุ่มเป้าหมาย

5

2564-2565

ตัวชี้วัด

-

1. มีการนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
2. มีการพัฒนาความรู้ด้าน IT ของ
บุคลากร อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
3. นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดปริมาณ
การใช้วัสดุครุภัณฑ์
สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 1. มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับ
มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และพัฒนา
การพัฒนาความรู้ ทักษะ อย่าง
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
สม่าเสมอ
2. มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้
3. มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็น
ระบบและหมวดหมู่
4. มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
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5

เป้าประสงค์

ความ
สอดคล้อง
กับHRS
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6.ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่เทศบาลจะดาเนินการ
เทศบาลตาบลชีลอง ได้พิจารณาจากภารกิจ อานาจหน้าที่ ตามกฎหมาย ศักยภาพ ความ
ต้องการของราษฎร นโยบายของผูบ้ ริหารเทศบาลประกอบกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา
ของเทศบาล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอและแผนพัฒนาเทศบาล จึงกาหนดภารกิจที่เทศบาลตาบลชีลอง จะดาเนินการ ดังนี้
ภารกิจหลัก
1. การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และระบายน้า
2. การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
3. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
4. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. การให้มเี ครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. การให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. การส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผูพ้ ิการผูด้ ้อยโอกาส
8. การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. งานทะเบียนราษฎร์
10. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง
ภารกิจรอง
1. ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
2. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
3. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
4. การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
5. ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์คนเจ็บไข้
6. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
7. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
8. การจัดการบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. การให้มีและบารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
10. การให้มแี ละบารุงทางระบายน้า
11. เทศพาณิชย์
12. การผังเมือง
13. การดูแลที่สาธารณะ

-3414. การพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์
15. การพัฒนาการบริหารเทศบาลและการพัฒนาการเมืองการบริหาร
16. การจัดให้มีและควบคุมตลาด และที่จอดรถ
17. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
18. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กสตรี คนชรา และผูด้ ้อยโอกาส
19. การบารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
20. การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
21. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
22. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
23. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
24. การขนส่งและวิศวกรรมจราจร
25. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
26. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
27. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
28. การวิศวกรรมจราจร
29. การควบคุมอาคาร
30. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่นๆ

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
เทศบาลตาบลชีลอง กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ ได้แก่
สานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงาน
เทศบาล ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล 31 อัตรา พนักงานครูเทศบาล 2 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ
6 อัตรา พนัก งานจ้างทั่ว ไป จานวน 6 อัตรา รวมก าหนดตาแหน่งทั้งสิ้น จานวน 45 อัตรา แต่เ นื่องจาก
ที่ผ่านมา เทศบาลตาบลชีลอง มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นมา และจานวนบุคคลกรที่ปฏิบัติหน้าที่
ไม่เพียงพอ มีความจาเป็นที่จะต้องขอกาหนดตาแหน่งขึ้นใหม่ จานวน 5 อัตรา ในตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 5 อัตรา ประกอบด้วย
1. พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา สังกัดสานักปลัดเทศบาล
2. พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา สังกัดกองคลัง
3. พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา สังกัดกองช่าง
4. พนักงานขับรถยนต์ จานวน 2 อัตรา สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-35เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในเทศบาลตาบล
ชีลอง ประกอบกับมีการปรับภารกิจและปริมาณงานที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม ข้าราชการ และพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ที่มีอยู่สามารถทางานสนับสนุนเกื้อกูลการทางานกันได้เต็มที่ และเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร ประกอบกับ ก.ท. กาหนดกรอบอัตรากาลังสูงสุดไว้ว่าเทศบาล แต่ละชั้นจะกาหนดตาแหน่งได้
ไม่เกินจานวนที่กาหนด ประกอบกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ได้กาหนดให้ตาแหน่งสาย
งานบริหารทุกตาแหน่ง ต้องมีการสรรหาตามโครงสร้างของเทศบาลตาบล ในแผนอัตรากาลังพนักงาน
เทศบาล 3 ปี ซึ่งจะกระทบต่อสถานะทางการคลังของเทศบาลตาบลชีลอง ที่มีอยู่อย่างจากัดและยังไม่คงที่
ดังนั้นเทศบาลตาบลชีล อง จึงมีการกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เท่าที่จาเป็นกั บ
ภารกิ จ งาน ซึ่ง เป็นการส่งผลดีต่อองค์ก รเพราะบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นพนัก งานหรือพนัก งานจ้างในส่วน
ราชการจะสามารถทางานสนับสนุนเกือ้ กูลการทางานกันได้เต็มที่ อีกทั้ง ก.จ.จ., ก.ท.จ.และก.อบจ.จังหวัด ก็
ยังได้ให้ความสาคัญในการกาหนดตาแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคานึงถึงปริมาณงาน คุณภาพ
งาน และภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ให้กาหนดตาแหน่งเพิ่มเท่าที่จาเป็นจริง ๆ โดย
ถือเป็นข้อผูกพันในการกาหนดตาแหน่งเพิ่มว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มในแต่ล ะปี ส าหรับ ตั้งเป็นอัตราเงินเดือนของตาแหน่ งที่ก าหนดให้สอดคล้องกั บ งบประมาณรายจ่า ย
ประจาปี และจะต้องมีการสรรหาบุคคลมาบรรจุแต่งตั้งให้ตาแหน่ง ที่ได้กาหนดตามปีงบประมาณในแผน
อัตรากาลัง 3 ปีด้วย เทศบาลตาบลชีลอง จึงมีความจาเป็นต้องกาหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังให้
สอดคล้องกับภารกิจและอานาจหน้าที่ เพื่อที่จะให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลตาบลชีลอง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเกิดความรวดเร็วในการบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่าในการจัดคนเข้าสู่งาน

8. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
จากสภาพปัญหาของเทศบาลตาบลชีลอง มีภารกิจอานาจหน้าที่ที่ตอ้ งดาเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่
12 พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
8.1 โครงสร้าง เทศบาลตาบลชีลอง ได้ทาการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน รวมทั้ง
สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในด้านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว โดยนาผลการวิเคราะห์มาจัดทากรอบ
โครงสร้างส่วนราชการทาการเปรียบเทียบให้เห็นว่ากรอบโครงสร้างส่วนราชการเดิมทั้งหมดมีภารกิจและกรอบ
โครงสร้างส่วนราชการที่จะกาหนดขึ้นใหม่ โดยมีการกาหนดภารกิจด้านการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
อานาจหน้าที่และความจาเป็นรายละเอียด ดังนี้
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังเทศบาล(ขนาดกลาง)
เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ
ตามประกาศการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ (เทศบาลขนาดกลาง)
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

(เทศบาลขนาดกลาง ปี งปม. 2561-2563)

(เทศบาลขนาดกลาง ปี งปม. 2564-2566)

สานักปลัดเทศบาล
1. งานบริหารงานทั่วไป
- งานนิติการ
- งานกิจการสภา
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้รวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
งานรักษาความสงบไว้ในงานนีด้ ้วย
- งานธุรการ
- งานบริหารการศึกษา
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการให้รวม
งานรัฐพิธีและประเพณี,งานส่งเสริมการมีสว่ น
ร่วมของประชาชนไว้ใน งานนีด้ ้วย
- งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมภูมิปัญญาให้รวมงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไว้ในงานนีด้ ้วย
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานประชาสัมพันธ์

สานักปลัดเทศบาล
1. งานบริหารงานทั่วไป
- งานนิติการ
- งานกิจการสภา
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้รวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
งานรักษาความสงบไว้ในงานนีด้ ้วย
- งานธุรการ
- งานบริหารการศึกษา
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการให้รวม
งานรัฐพิธีและประเพณี,งานส่งเสริมการมีสว่ น
ร่วมของประชาชนไว้ใน งานนีด้ ้วย
- งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมภูมิปัญญาให้รวมงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไว้ในงานนีด้ ้วย
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ

-37โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

(เทศบาลขนาดกลาง ปี งปม. 2561-2563)

(เทศบาลขนาดกลาง ปี งปม. 2564-2566)

2. ฝ่ายอานวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานธุรการ
3. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานจัดทางบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานควบคุมภายใน
- งานการคลังและสถิติ
- งานธุรการ
4. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
- งานธุรการ
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ให้รวมถึงงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน,งานผังเมืองไว้ในงานนี้ด้วย

2. ฝ่ายอานวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานธุรการ
3. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานจัดทางบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานควบคุมภายใน
- งานการคลังและสถิติ
- งานธุรการ
4. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
- งานธุรการ
- งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ให้รวมถึงงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน,งานผังเมืองไว้ในงานนี้ด้วย

1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินบัญชีและงานระเบียบ
- งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินบัญชีและงานระเบียบ
- งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

- งานตรวจสอบภายใน
- งานธุรการ

- งานตรวจสอบภายใน
- งานธุรการ

หมายเหตุ

-38โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

(เทศบาลขนาดกลาง ปี งปม. 2561-2563)

(เทศบาลขนาดกลาง ปี งปม. 2564-2566)

กองช่าง
- งานสาธารณูปโภค

กองช่าง
- งานสาธารณูปโภค

- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม ให้รวมงานศูนย์
เครื่องจักรกล ไว้ในงานนีด้ ้วย
- งานธุรการ

- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม ให้รวมงานศูนย์
เครื่องจักรกล ไว้ในงานนีด้ ้วย
- งานธุรการ

กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- งานสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานรักษาความสะอาด

- งานสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานรักษาความสะอาด

- งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควยคุม
โรคติดต่อ
- งานธุรการ
- งานนโยบายและแผนสาธารณสุข
- งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่
และการฝึกอบรม
- งานสัตว์แพทย์
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

- งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
- งานธุรการ
- งานนโยบายและแผนสาธารณสุข
- งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่
และการฝึกอบรม
- งานสัตว์แพทย์
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

หมายเหตุ

-398.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
เทศบาลตาบลชีลอง ได้วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจปริมาณงานที่จะ
ดาเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า โดยแต่ละส่วนราชการมีปริมาณงานและ
อัตรากาลังที่ต้องการ ดังนี้
ลาดับ
จานวนตาแหน่ง
ส่วนราชการ / กอง
ปริมาณงานต่อปี
หมายเหตุ
ที่
อัตราที่ตอ้ งการ
1. ปลัดเทศบาล
7,865
1
2. สานักปลัดเทศบาล
24,832
55.63
3. กองช่าง
6,126
29.09
4. กองคลัง
99,862
29.17
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
15,914
26.77
รวม
154,599
141.66
ซึ่งในปัจจุบัน เทศบาลตาบลชีลอง มีการกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4
ส่วนราชการ มีบุคลากรในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย
ลาดับ
ที่
1.
2.

3.
4.
5.

ส่วนราชการ / กอง
ปลัดเทศบาล
ส่วน / กอง
สานักปลัดเทศบาล
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
รวม

1

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ/
ทั่วไป
-

12/3
2/-

3
2

7/1
6/1
3/1

4
2
1

31

12

อัตรากาลังที่มี /
ว่าง

หมายเหตุ

-40ดังนัน้ เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตาบลชีลอง และเพื่อให้การ
บริหารงานของเทศบาลตาบลชีลอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพื่อรองรับงานภารกิจ
จึงกาหนดตาแหน่งในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบ
อัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

ที่

ชื่อ - สายงาน

1 ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาล
บริหารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง
(10-2-00-1101-001)
สานักปลัด
2 หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
อานวยการต้น
(10-2-01-2101-001)
3 หน.ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป
อานวยการต้น
(10-2-01-2101-002)
4 หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นักบริหารงานทั่วไป
อานวยการต้น
(10-2-01-2101-003)

อัตราตาแหน่ง
กาลังคน
กรอบ
ที่คาดว่าจะต้องใช้
ที่ตอ้ งการเพิ่ม
อัตรา
หมายเหตุ
ใน 3 ปี ข้างหน้า
เพิ่ม / ลด
กาลัง
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566
1
1
1
1
-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-
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ที่

ชื่อ - สายงาน

5 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
อานวยการต้น
(10-2-01-2105-001)
6 นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
(10-2-01-3801-001)
7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปก./ชก.)
(10-2-01-3103-001)
8 นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
(10-2-01-3102-001)
9 นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
(10-2-01-3803-001)
10 นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)
(10-2-01-3401-001)
11 นิตกิ ร (ปก./ชก.)
(10-2-01-3105-001)
12 เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)
(10-2-01-4805-001)
13 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
(10-2-01-4101-001)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
14 ผูช้ ่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน (ปริญญาตรี)

อัตราตาแหน่ง
กาลังคน
กรอบ
ที่คาดว่าจะต้องใช้
ที่ตอ้ งการเพิ่ม
อัตรา
หมายเหตุ
ใน 3 ปี ข้างหน้า
เพิ่ม / ลด
กาลัง
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566
1
1
1
1
- ว่างเดิม
(อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการของ
ก.กลาง)
1
1
1
1
1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม
(ขอใช้บัญชี
ของ ก.กลาง)

ว่างเดิม
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ที่

15
16
17

18
19

20
21
22

23

24

25

ชื่อ - สายงาน
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีลอง
ครู
ผูด้ ูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองบัวขาว
ครู
ผูช้ ่วยครูผดู้ ูแลเด็ก
กองคลัง
ผูอ้ านวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง อานวยการ
ต้น
(10-2-04-2102-001)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานการคลัง
อานวยการต้น
(10-2-04-2102-002)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปก./ชก.)
(10-2-04-3201-001)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ปก./ชก.)(10-2-04-3203-001)

อัตราตาแหน่ง
กาลังคน
กรอบ
ที่ตอ้ งการเพิ่ม
อัตรา ที่คาดว่าจะต้องใช้
ใน 3 ปี ข้างหน้า
เพิ่ม / ลด
กาลัง
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566

หมายเหตุ

1
1
-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

+1

-

-

กาหนดเพิ่ม

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

อุดหนุน
อุดหนุน

1

1

1

1

-

-

-

อุดหนุน

1

1

1

1

-

-

-

อุดหนุน

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

(ว่างเดิม)
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ที่

ชื่อ - สายงาน

26 นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)
(10-2-04-3204-001)
27 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปก./ชก.)
(01-2-04-4203-001)
28 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ปก./ชก.) (10-2-04-4201-001)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
29 ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี (ปวช.)
30 ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ปวช.)
31 พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ 5 ปี)
พนักงานจ้างทั่วไป
32 คนงานทั่วไป
33 คนงานทั่วไป
กองช่าง
34 ผูอ้ านวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง อานวยการ
ต้น
(10-2-05-2103-001)
35 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักบริหารงานช่าง อานวยการ
ต้น
(10-2-05-2103-002)
36 วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)
(10-2-05-3701-001)
37 นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
(10-2-05-4701-001)

อัตราตาแหน่ง
กาลังคน
กรอบ
ที่ตอ้ งการเพิ่ม
อัตรา ที่คาดว่าจะต้องใช้
ใน 3 ปี ข้างหน้า
เพิ่ม / ลด
กาลัง
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566
1
1
1
1
1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1
-

1
1

1
1

1
1

+1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

หมายเหตุ

กาหนดเพิ่ม

ว่างเดิม
(อยู่ระหว่าง
การ
ดาเนินการ
ของ ก.กลาง)
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ที่

ชื่อ - สายงาน

38 นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
(10-2-05-4701-002)
39 นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.)
(10-2-05-4706-001)
40
41
42
43

44

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผูช้ ่วยนายช่างไฟฟ้า (ปวส.)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ
นักบริหารงานสาธารณสุข
อานวยการต้น
(10-2-06-2104-001)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุข
อานวยการต้น
(10-2-06-2104-002)

45 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก.ชก.)
(10-2-06-3601-001)
พนักงานจ้างทั่วไป
46 คนงานทั่วไป
47 พนักงานขับรถขยะ
48 พนักงานขับรถกู้ชพี
รวม

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม
1

อัตราตาแหน่ง
ที่คาดว่าจะต้องใช้
ใน 3 ปี ข้างหน้า

กาลังคน
ที่ตอ้ งการเพิ่ม
เพิ่ม / ลด
256
2564 2565 2566 2564 2565 6
1
1
1
-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
-

1
1

1
1

1
1

+1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
43

1
1
1
48

1
1
1
48

1
1
1
48

+1
+1
+5

-

-

หมายเหตุ

กาหนดเพิ่ม

ว่างเดิม
(อยู่ระหว่าง
การ
ดาเนินการ
ของ ก.
กลาง)

กาหนดใหม่
กาหนดใหม่

-45สรุปแผนอัตรากาลัง 3 ปี (2564-2566)
ของเทศบาลตาบลชีลอง

ส่วนราชการ

ปลัดเทศบาลตาบลชีลอง (00)
สานักปลัด (01)
กองคลัง (02)
กองช่าง (03)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(06)
รวม

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม
1
19
11
8
4
43

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา
3 ปีข้างหน้า
2564 2565 2566
1
1
1
20
20
20
12
12
12
9
9
9
6
6
6
48

48

48

อัตรากาลังคน
เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

2564
+1
+1
+1
+2

2565
-

2566
-

+5

-

-

-469. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
หลักและวิธีการคิดและภาระค่าใช้จา่ ยด้านการบริหารงานบุคคล ให้เทศบาลตาบลชีลอง
นาผลวิเคราะห์การกาหนดอัตรากาลัง มาคานวณภาระค่าใช้จา่ ยด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อควบคุมการ
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนี้
(1) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจา ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(2) เงินประจาตาแหน่ง หมายถึง เงินประจาตาแหน่งตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันที่ 7
มีนาคม 2559 และเงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน ซึ่งจ่ายเท่ากับเงินประจาตาแหน่งดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น คือ การคานวณเพื่อประมาณการภาระค่าใช้จา่ ยที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
(3.1) กรณีตาแหน่งที่มคี นครอง ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในอัตรา
คนละ 1 ขั้น ของอัตราเงินเดือนในแต่ละปี
(3.2) กรณีตาแหน่งที่กาหนดใหม่ ให้ประมาณการภาระค่าใช้จา่ ยที่เพิ่มขึ้นจาก
(อัตราเงินเดือนขั้นต่าสุดของระดับตาแหน่งที่ขอกาหนด+เงินเดือนขัน้ สูงสุดของระดับตาแหน่งที่ขอกาหนดหาร
2 คูณ 12 เดือน)
(4) ค่าใช้จ่ายรวมในแต่ละปีคิดจาก (1)+(2)+(3)
(5) ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
(6) ประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมถึงเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มค่าวิชา
(พ.ค.ว.) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามาลายู (พ.ภ.ม.) เงินประจาตาแหน่ง
นิตกิ ร (พ.ต.ก.) เงินวิทยฐานะ เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มเี หตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) เป็นต้น
ให้ประมาณการในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 โดยคิดจาก (5)
(7) คิดจาก (5)+(6)
(8) คิดจาก (7) คูณด้วย 100 หารงบประมาณรายจ่ายประจาปี

-47ในเอ็กเซล 47-49

โครงสร้างเทศบาล - สานักปลัด หน้า 50-51 ในเอ็กเซล

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
หน่วยงาน เทศบาลตาบลชีลอง ตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น
(นางรัชนี ศรีชัยวงษ์)
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
1.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข) (ว่าง)

ระดับ
จานวน

ประเภทบริหารท้องถิ่น

5. งานธุรการ
พนักงานเทศบาล
6. งานนโยบายและแผนสาธารณสุข
พนักงานเทศบาล
7. งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
เผยแพร่และฝึกอบรม
พนักงานเทศบาล
-

2. งานวางแผนสาธารณสุข
พนักงานเทศบาล
3. งานรักษาความสะอาด
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างทั่วไป 1 ตาแหน่ง
1) พนักงานขับรถยนต์
(ขอกาหนดใหม่)
4. งานส่งเสริมสุขภาพ
พนักงานจ้างทั่วไป 1 ตาแหน่ง
1) พนักงานขับรถยนต์
(ขอกาหนดใหม่)

1. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
พนักงานเทศบาล
1) นางณัฐธิดา ปักปิ่นทอง
นวก.สุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ
พนักงานจ้างทั่วไป 1 ตาแหน่ง
2) นางสาวพนิดา โพธิ์ชัย
คนงานทั่วไป 1 อัตรา
(ช่วยงานธุรการ)

ประเภทอานวยการท้องถิ่น

สูง

กลาง

ต้น

สูง

กลาง

0

0

0

0

0

-

ประเภทวิชาการ

ชช

ชพ

2
(ว่าง 1)

0

0

ชก

ปก

อส

ชง

ปง

ลจ.
ประจา

1

0

0

0

0

โครงสร้างกองคลัง
หน่วยงาน เทศบาลตาบลชีลอง ตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

พนง.จ้าง
ภารกิจ

พนง.จ้างทั่วไป

0

3
(ขอกาหนดใหม่ 2)
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ต้น

ประเภททั่วไป

8. งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
พนักงานเทศบาล
9. งานสัตว์แพทย์
พนักงานเทศบาล
10. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
พนักงานเทศบาล
-

1.ฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาววงเดือน แสนซื่อ
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)

ระดับ
จานวน

1.4 งานพัสดุและทรัพย์สิน
พนักงานเทศบาล
1. นักวิชาการพัสดุ
-นางจานงค์ สิมมะระ
ระดับชานาญการ
2. เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสุกัญญา ปาวะรี
ระดับชานาญงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
-นางจินตหรา ชาวประทุม

1.2 งานธุรการ
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.พนักงานขับรถยนต์
(ทักษะ 5 ปี)
(นายอนุชา ประเสริฐกุล)
1.3 งานตรวจสอบ
ภายใน
-

ประเภทบริหารท้องถิ่น

ประเภทอานวยการท้องถิ่น

2 งานจัดเก็บรายได้
พนักงานเทศบาล
1.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
-นายจักรกฤษณ์ สมานวงค์
ระดับชานาญการ
พนักงานจ้างทั่วไป 1 ตาแหน่ง
1) คนงานทั่วไป
(ขอกาหนดใหม่)

ประเภทวิชาการ

ประเภททั่วไป

3 งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
-นายไสว ศรีธญ
ั รัตน์
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานแผ่นที่
ภาษี

สูง

กลาง

ต้น

สูง

กลาง

ต้น

ชช

ชพ

ชก

ปก

อส

ชง

ปง

ลจ.
ประจา

0

0

0

0

0

2

0

0

2

ว่าง 1

0

2

0

0
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1.1 งานการเงินและบัญชี
พนักงานเทศบาล
1. นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปก./ชก.) (ว่าง)
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-นางประภาภร รักชิด
ระดับชานาญงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี
-นางนิตยา บุญชูรัตนภาพ

พนง.จ้างภารกิจ

พนง.จ้างทั่วไป

3

2
(ขอกาหนดใหม่ 1)

โครงสร้างกองช่าง
หน่วยงาน เทศบาลตาบลชีลอง ตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ผู้อานวยการกองช่าง อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น
(นายปัญญา สุวรณทา)
(นักบริหารงานช่าง)
1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง)
(ว่าง)

ระดับ
จานวน

1.3 งานสถาปัตยกรรม
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป

1.2 งานธุรการ
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
1.นางสาวญาดา โชคศิริ
คนงานทั่วไป

ประเภทบริหารท้องถิ่น

2.1.งานสาธารณูปโภค
พนักงานเทศบาล
1. นายวิทยา คารัตนพันธ์
นายช่างโยธา ระดับชานาญงาน

2.3.งานจัดสถานที่และการ
ไฟฟ้าสาธารณะ
พนักงานเทศบาล
1. นายประชิน น้อยแก้ว
นายช่างไฟฟ้า ระดับชานาญงาน
2. นายอัษฎา ศรีชมชื่น
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
2.4.งานศูนย์เครื่องจักร
พนักงานเทศบาล

2.2.งานสวนสาธารณะ
พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ

ประเภทอานวยการท้องถิ่น

ประเภทวิชาการ

ประเภททั่วไป
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พนง.จ้างภารกิจ

พนง.จ้างทั่วไป
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1.1งานวิศวกรรม
พนักงานเทศบาล
1. นายธีรพงศ์ ศิริวัฒนเมธานนท์
วิศวกรโยธา ระดับปฏิบตั ิการ
2. นายสุชาติ ขวัญดี
นายช่างโยธา ระดับชานาญงาน
พนักงานจ้างทั่วไป 1 ตาแหน่ง
3.พนักงานขับรถยนต์
(ขอกาหนดใหม่)
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลชี ล อง ก าหนดแนวทางการพั ฒนาพนั ก งานเทศบาล พนัก งานครูเ ทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูก จ้าง
เป็นไปอย่างมีป ระสิทธิ ภาพ ประสิท ธิ ผล โดยจัดท าแผนอัตราข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายกาหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตรากาลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้าน
ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุ ณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนัก ถึงการ
พัฒนาตามนโยบายของรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจาเป็นต้อง
พัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการ
ทางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ
1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการทางานโดย
บุค คลภายนอกสามารถเข้าถึ งข้อมูล ข่าวสารของทางราชการหรือมีก ารแบ่งปันข้อมูลซึ่งกั นและกั น และ
สามารถเข้ามาตรวจสอบการทางานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดาเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ
เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทางานใน
แนวระนาบในลั ก ษณะของเครือ ข่า ยมากกว่ าตามสายการบั งคั บ บั ญ ชาในแนวดิ่ง ขณะเดี ย วกั น ก็ ยั งต้ อ ง
เชื่อมโยงการทางานภายในภาครัฐด้วยกันเอง ให้มเี อกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิ่นกันเอง
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไ ข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง ใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ของทางราชการและระบบดิ จิ ทั ล สมั ย ใหม่ ใ นการจั ด บริ ก าร
สาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุก
ส่วนราชการ เพื่อให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดี ยว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสาน
กัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปฟริเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ
เป็นต้น

-613. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะและทันสมัย ต้องทางาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชา เข้ามาใช้
ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถใน
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นส านัก งานสมัยใหม่ รวมทั้งทาให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
พนักงานเทศบาลตาบลชีลอง จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคานึงถึงประโยชน์ของราชการและให้บริการ
ประชาชนอย่างเสมอภาค เทศบาลตาบลชีลอง จะกาหนดแนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยจัดทาแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรม และจริยธรรม อันจะทาให้
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ วิธีพัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง
หรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ
ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อ
ประชาชนและท้องถิ่นต่อไป
เทศบาลตาบลชีลอง ได้เล็งเห็นความสาคัญของบุคลากรผูป้ ฏิบัติงานในองค์การ อันได้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้
ส าเร็ จ ผลตามจุ ด มุ่ ง หมายของการพั ฒ นาที่ ก าหนดไว้ จึ ง ได้ ก าหนดแนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
หน่วยงานไว้ ดังนี้
(1) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิง
ปฏิบัติการตามหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานแต่ละสายงานกับสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
(2) ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือ
สถาบั นการศึก ษาจั ด ขึ้น เพื่ อพั ฒ นาทัก ษะความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิ บัติห น้าที่ ไ ด้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจัดให้มกี ารฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยเทศบาลตาบล
ชีล อง จะเป็ นผู้ จั ด อบรมเองหรื อ ร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ใกล้เ คี ย งเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารแลกเปลี่ยนความรู้ หรือประสบการณ์ในการทางาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ชานาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอื่นๆ ตลอดจนถึงการ
ขอรับคาแนะนาปรึกษาจากผู้กากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น

-62(3) จัดให้มกี ารศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่นทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพการทางานให้สูงขึ้น
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพื้นที่
การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาคและทั่วถึง อานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการ
ให้ บ ริ ก ารประชาชน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนหรื อ ผู้ รั บ บริ ก ารได้ รั บ ความพึ ง พอใจจากการให้ บ ริ ก ารของ
เจ้าหน้าที่
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
ปฎิ บั ติ งานมากขึ้ น เพื่ อ ลดขั้ น ตอนและระยะเวลาในการปฏิ บั ติง านหรือ ระยะเวลาในการให้บ ริ ก าร
ประชาชนลดความซ้าซ้อนของงานและใช้ทรัพยากรที่ไม่จาเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของ
หน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรูใ้ นวิชาชีพของตนอย่าง
ต่อเนื่องผ่านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคลากรได้รับ
ความรู้และความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป
(7) ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรนาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาใช้อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลัก เกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุก มิติหรือ
ตัวชี้วัดที่รัฐบาลกาหนด
4. การกาหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิตอล
เทศบาลตาบลชีลอง ถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1013.4/42 ลงวันที่
5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือสารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ด้วย
ตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) โดยใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เพื่อปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจทิ ัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฎิบัติการ เป็นต้น

-63แบบสารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564-2566
แบบสอบถามชุดนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร
ในสังกัดเทศบาลตาบลชีลอง เพื่อนาผลสารวจไปจัดทาแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและตรงกับ
ความต้องการของบุคลากรมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
 ชาย
 หญิง
อายุ
 21-30 ปี
31-40 ปี
การศึกษา
 มัธยมต้น
 มัธยมปลาย
 อนุปริญญา
 ปริญญาตรี 
สถานภาพ
 พนักงานเทศบาล/  ลูกจ้างประจา
พนักงานครูเทศบาล

 41-50 ปี  51 ปีข้ึนไป
ปวช.
ปวส. / ปวท.
ปริญญาโท  สูงกว่าปริญญาโท
 พนักงานจ้าง

ส่วนที่ 2 ความต้องการในการฝึกอบรม
หลักสูตร / วิชา ที่ตอ้ งการ(เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ)
 การใช้คอมพิวเตอร์โปรมแกรม ระบุ.................................................................
 ระเบียบ / กฎหมาย ตามสายงานที่ปฏิบัติ ระบุ...............................................
 พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 การบริหารงานในระดับองค์กร และระดับส่วนราชการภายใน
 อื่น ๆ ระบุ .............................................................................
ระยะเวลาที่ตอ้ งการอบรม (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ)
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ ระบุ
 ตุลาคม
 พฤศจิกายน
 ธันวาคม
ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ ระบุ
 ตุลาคม
 พฤศจิกายน
 ธันวาคม
ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ ระบุ  เมษายน
 ตุลาคม
 พฤศจิกายน
 ธันวาคม
ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ ระบุ
 ตุลาคม
 พฤศจิกายน
 ธันวาคม
ข้อเสนอแนะอื่นเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรม
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล
เทศบาลตาบลชีลอง มีการจัดทาประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง
เพื่อให้พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจติ สานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่ นตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
7. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทั้งนีก้ ารฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิด
ทางวินัย
..............................................

ภาคผนวก

