แผนอัตรากําลัง 3 ป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
เทศบาลตําบลลุมลําชี อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ
………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานรัฐ เปนสิง่ ที่สําคัญและตองดําเนินการตอเนื่อง
เนื่องจากการกําหนดอัตรากําลังคนในองคกรหนึ่งจะมีความสัมพันธกับการกําหนดอัตราเงินเดือน คาจาง
คาตอบแทน ประโยชนตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องสอดคลองกัน
ประกอบกับ แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563 ของเทศบาลตําบลลุมลําชี
จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนั้นเทศบาลตําบลลุมลําชีจึงจําเปนตองจัดทําแผนอัตรากําลัง
3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 ใหสอดรับและสัมพันธกับแผนอัตรากําลังฉบับเดิมเปนสําคัญ
เพื่อใหการบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานใหมคี วามสมบูรณและตอเนื่องโดยใชหลักการและวิธีการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 ดังนี้
๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตําแหนงกําหนดใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลวาจะมีตําแหนงใดระดับ
ใดอยูในสวนราชการใดจํานวนเทาใดใหคํานึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ตองปฏิบัติความยาก
ปริมาณและคุณภาพของงานตลอดจนทั้งภาระคาใชจายของเทศบาลตําบลที่จะตองจายในดานบุคคลโดยให
เทศบาลตําบลลุม ลําชีจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาลเพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กลางพนักงาน เทศบาล (ก.ท.) กําหนด
๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศการกําหนดตําแหนง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นโดยกําหนดแนวทางใหเทศบาลตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล
ตําบลเพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานเทศบาลโดยเสนอใหคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ(ก.ท.จ.ชัยภูมิ)พิจารณาใหความเห็นชอบโดยกําหนดใหเทศบาลตําบลลุม ลําชี
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังวิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจของเทศบาลตําบลวิเคราะห
ความตองการกําลังคนวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคนจัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการกําหนดตําแหนง พนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาวเทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดจดั ทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
ประจําปงบประมาณ 2564–2566 ขึ้น
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๒.๑ วัตถุประสงคจากการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป
2.1.1 เพื่อใหเทศบาลตําบลลุมลําชีมีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่เหมาะสมไมซ้ําซอน
อันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1.2 เพื่อใหเทศบาลตําบลลุมลําชีมีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลังโครงสรางใหเหมาะสม
กับอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.1.3 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.)สามารถตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและ
การใชตําแหนง ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นวาถูกตองเหมาะสมหรือไม
2.1.4 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตําบลลุมลําชีใหเหมาะสม
2.1.5 เพื่อใหเทศบาลตําบลลุมลําชีมีการวางแผนอัตรากําลังการจัดสรรงบประมาณและบรรจุ
แตงตั้งพนักงานเทศบาลเพือ่ ใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลลุม ลําชีเกิดประโยชนตอประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาทีม่ ีประสิทธิภาพมีความคุมคาสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการ
ลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปนการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดเปนอยางดี
2.1.6 เพื่อใหเทศบาลตําบลลุมลําชีสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
๒.๒ประโยชน จากการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป
2.2.๑ ผูบริหารและพนักงานเทศบาลทีม่ ีสวนเกี่ยวของมีความเขาใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
กําลังคนตําแหนงและหนาทีร่ ับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ตองการ
2.2.2 เทศบาลตําบลลุมลําชี มีอัตรากําลังที่เหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหาร
สรางขวัญกําลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเกงไวในหนวยงาน
2.2.๓ การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําใหสามารถพยากรณสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและ
สามารถเตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนาได
2.2.๔ การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําใหทราบขอมูลพื้นฐานทั้งดาน จุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรคของทรัพยากรบุคคลที่มีอยูในปจจุบันและในอนาคตสามารถวางแผนลวงหนาเกี่ยวกับการใช
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตาง ๆ
2.2.๕ การจัดทําแผนอัตรากําลัง เปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการทรัพยากรบุคคล
และวางแผนใหสอดคลองกับการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ นําไปสูเปาหมายในภาพรวมได
2.2.๖ เปนตนแบบที่ดีใหกับหนวยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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3. กรอบแนวคิดขอบเขต ความสําคัญ และกระบวนการ ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง๓ ป
3.๑กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากําลัง
3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากําลัง
การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนนั้นจะเปนสวนหนึ่งของการวางแผนกําลังคนในภาพรวมของ
องคกร ซึ่งนักวิชาการในตางประเทศ นักวิชาการไทย และองคกรตางๆ ไดใหความหมาย ดังนี้
 The State Auditor’sOffice ของรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกา ใหความหมาย
ของการวางแผนกําลังคนคือ“กระบวนการที่เปนระบบในการระบุความตองการทุนมนุษยเพื่อมาทํางานให
บรรลุเปาหมายองคกรและดําเนินการพัฒนากลยุทธตางๆเพื่อใหบรรลุความตองการดังกลาว”ดังนั้นในการ
กําหนดกรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกําหนดจํานวนและคุณภาพของทุนมนุษย
ที่องคกรตองการเพื่อใหสามารถทํางานไดตามเปาหมายขององคกร
 International Personnel Management Association(IPMA) ใหความหมายของ
การวางแผนกําลังคนคือ“การวางกลยุทธดา นกําลังคนใหสอดคลองกับทิศทางธุรกิจขององคกรโดยการ
วิเคราะหสภาพกําลังคนขององคกรที่มีอยูในปจจุบันเปรียบเทียบกับความตองการกําลังคนในอนาคตวามี
สวนตางของความตองการอยางไรเพื่อที่จะพัฒนาหรือวางแผนดําเนินการใหองคกรบรรลุภารกิจเปาหมาย
และวัตถุประสงคที่วางไว”โดยการกําหนดกรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจเปนการหาความตองกา
รกําลังในอนาคตที่จะทําใหองคกรบรรลุภารกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว (Mission-based
manpower planning)
 ศุภชัย ยาวะประภาษ ใหความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลวา“เปนกระบวนการ
ในการกําหนดความตองการบุคลากรลวงหนาในแตละชวงเวลาวาองคกรตองการบุคลากรประเภทใดจํานวน
เทาไรและรวมถึงวิธีการในการไดมาซึ่งบุคลากรที่กําหนดไวลวงหนานี้ดวยการไดมาซึ่งบุคลากรนี้รวมตั้งแต
การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองคกรภายในองคกรตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายใน
ใหมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ตองการนอกจากนั้นยังรวมถึงการรักษาไวซึ่งบุคลากรตลอดจนการใชประโยชน
จากบุคลากรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ”
 สํานักงาน ก.พ. ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กําลังคนเชิงกลยุทธในสวนราชการวาหมายถึง“การดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะหและพยากรณ
เกี่ยวกับอุปสงคและอุปทานดานกําลังคนเพื่อนําไปสูการกําหนดกลวิธีที่จะใหไดกําลังคนในจํานวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ตองการโดยมีแผนการใชและพัฒนากําลังคนเหลานั้นอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธํารงรักษากําลังคนที่เหมาะสมไวกับองคกรอยางตอเนื่อง”
 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคนใน
คูมือการจัดทําแผนอัตรากําลัง3ปวาการวางแผนกําลังคน (ManpowerPlanning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษยเปนกิจกรรมหรืองาน ในการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดที ี่สุดไวลวงหนา
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การวิเคราะหและวิเคราะหเกี่ยวกับอุปสงคและอุปทานกําลังงานเพื่อนําไปสูการกําหนดวิธีการที่จะใหไดกําลัง
คนที่มีความรูความสามารถอยางเพียงพอหรือกลาวโดยทั่วไปการมีจํานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลา
ตองการเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการจัดสรรจํานวนอัตรากําลังที่เหมาะสมและคัดเลือกที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ตองการเขามาทํางานในองคกรในชวงเวลาที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัตงิ านไดบรรลุวัตถุประสงคขององค
กรหรืออีกนัยหนึ่งการวางแผนกําลังคนคือวิธีการที่จะใหไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษยและรูจักปรับปรุงพัฒนา
บุคคลเหลานั้นใหอยูกับองคกรตอไป
จากคําจํากัดความของนักวิชาการตางๆจึงอาจสรุปไดวาการกําหนดกรอบอัตรากําลัง
นั้นเปนการระบุวาองคกรตองการจํานวนประเภทและลักษณะของตนทุนมนุษยมากนอยเพียงใดทั้งใน
ปจจุบันและอนาคตเพื่อใหองคกรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตรภารกิจและเปาหมาย
ที่กําหนดไว
3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป
(1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
การวางกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงานโดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมใหสอดรับ กับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหมที่เนนความยืด หยุนแกไขงายกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการมีความคลองตัวและมีเจาภาพที่ชัดเจนอีกทั้งยังไดกํา หนดใหเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยในการกําหนดประเภทบุคลากรภาครัฐควรเนนใชอัตรากําลัง แตละประเภท
อย า งเหมาะสมกั บ ภารกิ จ โดยให พิ จ ารณากรอบให ส อดคล อ งกั บ ภารกิ จ และลั ก ษณะงานของ
เทศบาลตําบลลุมลําชี ดังนี้
พนักงานเทศบาล :ปฏิบัติงานในภารกิจหลักลักษณะงานที่เนนการใชความรู
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิคหรือเปนงานวิชาการงานที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายหรือลักษณะ
งานที่มีความตอเนื่องในการทํางานมีอํานาจหนาที่ในการสั่งการบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
กําหนดตําแหนง แตละประเภทของพนักงานเทศบาลไว ดังนี้
- สายงานบริหารงานทองถิ่น ไดแก ปลัด รองปลัด
- สายงานอํานวยการทองถิ่น ไดแก หัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการกอง
- สายงานวิชาการ ไดแก สายงานทีบ่ รรจุเริ่มตนดวยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานทั่วไปไดแก สายงานที่บรรจุเริ่มตนมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี


ลู ก จ า ง ป ร ะ จํ า : ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ ต อ ง ใ ช ทั ก ษ ะ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
จึง มีก ารจ า งลูก จา งประจํ า ต อ เนื่อ งจนกว า จะเกษี ย ณอายุ ร าชการ โดยไม มี ก ารกํา หนดอัต ราขึ้ น มาใหม
หรือกําหนด


-5ตําแหนงเพิม่ จากที่มีอยูเดิมและใหยุบเลิกตําแหนงหากตําแหนงทีม่ ีอยูเดิมเปนตําแหนงวางมีคนลาออก
หรือเกษียณอายุราชการ โดยกําหนดเปน ๓ กลุม ดังนี้
- กลุมงานบริการพื้นฐาน
- กลุมงานสนับสนุน
- กลุมงานชาง

พนักงานจาง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน
งานทีม่ ีกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มตนและสิ้นสุดที่แนนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น
หลักเกณฑการกําหนดพนักงานจางจะมี 3 ประเภทแต
เทศบาลตําบลลุม ลําชีเปนเทศบาลขนาดกลางดวยบริบท ขนาด และปจจัยหลายอยาง
จึงกําหนดจางพนักงานจาง เพียง 2 ประเภท ดังนี้
- พนักงานจางทั่วไป
- พนักงานจางตามภารกิจ

แผนภู มิอัตรากําลั ง
แสดงสั ดส่ วนของบุคลากรในสั งกั ด ทต.ลุ่ มลําชี

พนักงานจ้า งตาม
ภารกิจ จํา นวน 22 คน
คิดเป็ น
29%

พนักงานเทศบาล และ
พนักงานครู จํา นวน 36
คน คิดเป็ น
47%

พนักงานจ้า งทัวไป
จํา นวน 18 คน คิด
เป็ น
24%

(2) แนวคิดเรื่องการกําหนดสายงานและตําแหนงงาน ในสวนราชการ
การจัดสรรอัต รากํา ลังใหมีป ระสิทธิภาพสอดคลองกับ ภาระงานตลอดจนการ
กํา หนดสายงานและคุ ณสมบั ติ เ ฉพาะตํา แหนง ใหต รงกับ บทบาท ภารกิ จ ของเทศบาลตํ า บลมากยิ่ง ขึ้ น
โดยจุดเนนคือ กําหนดสายงานที่สอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พรอมทั้งเอื้อตอการ
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เปนตน ทั้งนี้เทศบาลตําบลลุมลําชีไดพิจารณาดวยวาอัตรากําลังที่มีอยูใ นปจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณเปนอยางไรเพื่อใหสามารถบริหารกําหนดอัตรากําลังใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยให
พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติความรูทักษะวุฒิการศึกษากลุมอาชีพที่เหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบหลัก ดังนี้
- สํานักปลัดเทศบาล คุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษาที่ใชในการบรรจุ
และแตงตั้งใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัดสวนใหญจะเนน
ที่เรื่องการวางแผน นโยบาย อํานวยการทั่วไป การบริการสาธารณะ ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษาที่ใชในการบรรจุ
แตงแตงจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงานเพื่อใหพนักงานแตละตําแหนง
สามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู ประสบการณที่แตละคนมี
- กองคลั ง คุ ณ สมบั ติ ความรู ทั ก ษะ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ที่ ใ ช ใ นการบรรจุ
และแตงตั้งใหพนักงานเทศบาลลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองคลังจะเนนที่เรื่องการเงิน
การบัญชีการพัสดุการจัดเก็บรายไดฯลฯสวนวุฒิการศึกษาที่ใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงของแตละสายงานเพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู ประสบการณที่แตละคนมี
- กองชาง คุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุ
และแตงตั้งใหพนักงานเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจางดํารงตําแหนงในกองชางสวนใหญจะเนนที่เรื่อง
สายงานชางการกอสรางการออกแบบการประมาณการราคาฯลฯสวนวุฒิการศึกษาที่ใชในการบรรจุแตงตั้ง
จะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงานเพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติ
งาน ไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู ประสบการณที่แตละคนมี
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติความรูทักษะวุฒิการศึกษา
ที่ใชในการบรรจุและแตงตั้งใหพนักงานเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจางดํารงตําแหนงในกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมสวนใหญจะเนนที่เรื่องการวางแผนการศึกษาการพัฒนาการศึกษาประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่นภูมิปญญาการบริการสาธารณฯลฯสวนวุฒิการศึกษาที่ใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงานเพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความ
สามารถและตรงตามความรู ประสบการณที่แตละคนมี
- กองสวัสดิการสังคม คุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษาที่ใชในการบรรจุ
และแตงตั้งใหพนักงานเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจางดํารงตําแหนงในกองสวัสดิการสวนใหญจะเนน
ที่เรื่องการสงเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุคนพิการปวยโรคเอดสเด็กที่ไดรับผลกระทบฯลฯสวนวุฒิการ
ศึกษาที่ใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงานเพื่อใหพนักงานแต
ละตําแหนงสามารถปฏิบัตงิ านไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู ประสบการณที่แตละคนมี
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ที่ใชในการบรรจุและแตงตั้งใหพนักงานเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจางดํารงตําแหนงในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอมสวนใหญจะเนนที่เรื่องการวางแผนรักษาพยาบาลใหการบริการสาธารณสุขอนามัยสิ่งแวดลอม
การบริการสาธารณะฯลฯสวนวุฒิการศึกษาที่ใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ของแตละสายงานเพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู
ประสบการณที่แตละคนมี
3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะหอุปสงคกําลังคน (Demand Analysis)
เพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงานจําเปนตองสรางกระบวนการ
รวบรวมขอมูลที่สะทอนภาระงานจริงของหนวยงาน แบบ 360 องศา โดยแบงออกเปน 3 มิติเชิงเวลาคือ
มิติขอมูลในอดีต มิติขอมูลในปจจุบัน และมิติขอมูลในอนาคตดังตาราง
History

Today

พิจารณาข้อมู ลการปฏิ บัติงานจริ ง
ของพนักงานในหน่วยงาน

พิจารณา
อัตรากําลัง
ปั จจุบัน

• รับข้อมู ลการดําเนินงานจริ ง
ของหน่วยงานในอดีต
• แนวทางการปฏิ บัติงานที ได้รบั
การพิสูจน์แ ล้ว
• ข้อมู ลเชิ งปริมาณที วัด
อัตรากําลังที ต้องการ (FTE)

Forecast

พิจารณาภารกิ จ/บทบาท/วิสัยทัศน์ทีองค์กร
มุ่ งหวังและส่ งผลถึงต่อภาระงานของ
หน่วยงาน

• เปิ ดโอกาสให้หน่วยงานแสดง
ความคิดเห็ น/ข้อเสนอแนะแล้ว
นําข้อมู ลเหล่านีมาประกอบการ
วิเคราะห์

• เปิ ดรับประเด็นที เกียวกับ
วิสัยทัศน์ ภารกิจเร่งด่วน
ภารกิจหลักซึ งส่ งผลต่อความ
ต้องการอัตรากําลัง

• เก็บประเด็น (Issues)ที เกียวข้อง
กับอัตรากําลังจากผูป้ ฏิ บัติงาน
และผูเ้ กี ยวข้อง (360 องศา)

• วิเคราะห์แนวโน้มของภาระ
งานจากผลผลิตที ต้องการจาก
หน่วยงาน (Drivers)

ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่ เฉพาะข้อมูลในอดีต (Can't measure workload by just looking at history)
ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่ เฉพาะภาระงานผ่านภาพในอนาคต (Can't measure workload by just looking at forecast)

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องตนสะทอนใหเห็นวาการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังของ
เทศบาลตําบลลุม ลําชีไมอาจขึ้นอยูกับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอยางตายตัวไดตองอาศัยการผสม
ผสานและความสอดคลองสม่ําเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เชนเดียวกันกับ American
Academy of Politicaland SocialScience ที่ไดใหความเห็นวา“การจัดสรรอัตรากําลังนั้นควรคํานึงถึงปจจัยและ
กระบวนการตางๆ มากกวาหนึ่งตัวในการพิจารณา”
จากมิติการพิจารณาอัตรากําลังดานบนนั้นสามารถนํามาสราง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ไดดังนี้
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DRIVER

องค์ประกอบที นํามาใช้



มุ มมองอดีต

มุ มมองปั จจุบัน

มุ มมองไปสู่ อนาคต

Backward-looking

Spot-looking

Forward-looking

FTE (Full Time
Equivalent)



Supply pressure



360 degree+Issue



Benchmarking



Strategic
Objective



Driver

“Any study of manpower allocation must take
many factors into consideration”
Effective Manpower Planning Framework

American Academy of Political and Social Science

การพิจารณาอัตรากําลังด้วยการใช้เพียงวิธีการเดียว อาจเกิ ดความคลาดเคลื อนขึนได้
จึงควรพิจารณาผ่ านวิธีการทีหลากหลายและยึดโยงกันเพือให้ผลลัพธ์มีความน่ าเชือถื อยิงขึน

เมื่ อนํา กรอบแนวความคิด การวิเ คราะห อัต รากํ า ลัง (Effective Manpower
Framework) ม าพิ จ ารณา อั ต ร ากํ า ลั ง ของ หน ว ยงา นโด ยเปรียบ เส มื อ น กระ จก 6
สะทอนและตรวจสอบความเหมาะสมของอัตรากําลัง ในเทศบาลตําบลลุมลําชี ที่มีอยูดังนี้

Planning
ด า น

กระจกดานที่ 1Strategic objective: เพื่อใหการดําเนินการของเทศบาลตําบลลุม ลําชี
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไวจําเปนตองจัดสรรอัตรากําลังใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการโดยจะเปน
การพิจารณาวางานในปจจุบันที่ดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไมอยางไรหากงานที่ทําอยู
ในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคตก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคตรวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลวอาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวนรา
ชการเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้เพือ่ ใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต
การวางแผนอัตรากําลังคนในดานนี้ เทศบาลตําบลลุมลําชี จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ทักษะ และ
ประสบการณ ในการบรรจุบุคลากรเปนสําคัญ เชน ผูมีความรูความสามารถดานการรักษาพยาบาล มีคุณวุฒิ
การศึกษาดานการพยาบาลพยาบาลศาสตรสาธารณสุขทันตสาธารณสุขฯลฯจะบรรจุใหดํารงตําแหนงในสวน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเพื่อแกไขปญหาและบริการสาธารณสุขใหกับประชาชนในพื้นที่ไดอยาง
ทั่วถึง เปนตน
กระจกดานที2
่ Supplypressure:เปนการนําประเด็นคาใชจายเจาหนาที่เขามารวมในการ
พิจารณาเพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในสวนนี้จะคํานึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจางโดยในหลักการแลวการจัดประเภทลักษณะงาน
ผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพและตนทุนในการทํางานของเทศบาลตําบลลุมลําชี ดังนั้นในการ

-9กําหนดอัตรากําลังจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงที่กําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม หรือควร
เปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนง เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวางแผนอัตรากําลังในดานนี้เทศบาลตําบลลุม ลําชีไดกําหนดอัตรากําลังในแตละสวน
ราชการประกอบดวยหัวหนาสวนราชการ1อัตราตําแหนงระดับผูอํานวยการกองมีหนาที่บงั คับบัญชาบุคลากร
ในสวนราชการนั้น ๆ ทุกตําแหนง ตําแหนงรองลงมา จะเปนตําแหนงแตละงานซึ่งกําหนดเปนสายงานวิชาการ
ผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตําแหนงสายงานทั่วไปผูมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรีลูกจางประจําพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปตามลําดับการกําหนดในลําดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผูรบั
ผิดชอบสายงานนั้น ๆ เปนผูมีความรูประสบการณ ที่แตละตําแหนงควรมีเปนสําคัญ
กระจกดานที่3FullTimeEquivalent(FTE):เปนการนําขอมูลเวลาที่ใชในการปฏิบตั ิงานตาม
กระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง อยางไรก็ดีกอนจะคํานวณ
FTE ตองมีการพิจารณาปริมาณงานดังตอไปนี้
o พิจารณางานพนักงานเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจาง ในสายงานวา
 สอดคลองกับสวนราชการ /สวนงานนี้หรือไม
 มีภาระงานที่ตองอาศัยสายงานดังกลาวหรือไม
 การมีสายงานนี้ในสวนราชการ เอื้อตอการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม
o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบวา
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไมสอดคลองกับงานหลักของเทศบาลตําบลลุมลําชี
 ไมมีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ตองอาศัยสายงานดังกลาว / หรือทดแทนดว ย
สายงานอื่นที่เหมาะสมกวาได
 การมีสายงานนี้ในหนวยงานมิไดชวยเอื้อตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
การคิดปริมาณงานแตละสวนราชการ
การนําปริมาณงานที่เกิดขึ้นแตละสวนราชการ มาเพื่อวิเคราะหการกําหนดอัตรา
และคํานวณระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยเทศบาลตําบลลุมลําชี
ไดใชวิธีคิดจากสูตรการคํานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ ดังนี้

จํานวนวันปฏิบัตริ าชการ 1 ป x 6 = เวลาปฏิบัติราชการ
แทนคา
230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นาที
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หมายเหตุ
1. 230
2. 6
3. 1,380
4. 82,800

คือ จํานวนวัน ใน 1 ป ใชเวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ
คือ ใน 1 วัน ใชเวลาปฏิบัติงานราชการ เปนเวลา 6 ชั่วโมง
คือ จํานวน วัน คูณดวย จํานวน ชั่วโมง / 1 ป ทํางาน 1,380 ชั่วโมง
คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที ดังนั้น 1,380 x 60 จะได 82,800 นาที

กระจกด า นที่ 4Driver: เป น การนํ า ผลลั พ ธ ที่ พึ ง ประสงค ข องเทศบาลตํ า บลลุ ม ลํ า ชี
(ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจของเทศบาลตําบลลุมลําชี) มายึดโยงกับจํานวนกรอบกําลังคนที่ตองใช
สํา หรับ การสรา งผลลัพ ธที่พึง ประสงคใหไดต ามเป า หมาย โดยเนน ที่ การปฏิบัติง าน การบริห ารราชการ
สอดคลองและตอบโจทยกับการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตําบลลุมลําชี (การตรวจประเมิน LPA)
กระจกด านที่ 5360°
อยางนอยใน 3 ประเด็นดังนี้

และ Issues:

นํา ประเด็ นการบริห ารคน/องค กรมาพิจ ารณา

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสรางองคกรเนื่องจากการจัดโครงสรางสวนราชการและ
การแบงงานในแตละสวนราชการนั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนจํานวนมาก เชน
หากกําหนดโครงสรางสวนราชการ หรือ กําหนดฝาย
มากจะทําใหเกิดตําแหนงงานขึ้นอีกตามมาไมวาจะเปนระดับหัวหนาสวนราชการ งานในสวนราชการ
งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น ซึ่งเทศบาลตําบลลุมลําชี
พิจารณาทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมแลว
โดยปจจุบัน มี 6 สวนราชการ ไดแก สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากเทศบาลตําบลลุม ลําชีเปนองคกร
ที่มีขาราชการสูงอายุจํานวนหนึ่งดังนั้นจึงตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังที่จะรอง
รับการเกษียณอายุของขาราชการทั้งนี้ไมวา จะเปนการถายทอดองคความรูการปรับตําแหนงอัตรากําลังที่
เหมาะ สมขึ้นทดแทนตําแหนงที่จะเกษียณอายุออกไป เพื่อใหสามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานตอเนื่อง และ
สามารถคาดการณ วางแผนกําหนดเพื่อรองรับสถานการณในอนาคตขางหนาเกี่ยวกับกําลังคนได
 มุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของเขามาประกอบการพิจารณา
โดยเปนขอมูลที่ไดมาจากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณผูบริหาร หรือ หัวหนาสวนราชการซึ่งประกอบดวย
นายกเทศมนตรีตําบลลุมลําชี รองนายกเทศมนตรีตําบลลุมลําชี ปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี
รองปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี และหัวหนาสวนราชการ ทัง้ 6 สวนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ
ผูบริหารหรือหัวหนาสวน

-11ราชการของเทศบาลตําบลลุมลําชีเปนการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผูบ ริหารและผูปฏิบัติงานเพื่อ
ปรับปรุงและกําหนดทิศทางใหสอดคลองในทิศทางเดียวกัน ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
กระจกดานที่6Benchmarking:เปรียบเทียบสัดสวนอัตรากําลังกับเทศบาลตําบลขนาดเดียว
กัน พื้นที่ใกลเคียงกัน ซึ่งไดแก เทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผวและเทศบาลตําบลทุงทอง ซึ่งเทศบาล
ตําบลทั้งสองแหง เปนหนวยงานที่อยูใ นเขตพื้นที่ติดตอกัน จํานวนหมูบานประชาชน ภูมปิ ระเทศ บริบท
ในลักษณะเดียวกัน

แผนภู มิเปรียบเทีบบอัตรากําลั ง
กั บองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นใกล้เคียง
35
30

จํานวน

25
20
15
10
5
0

จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากําลังของเทศบาลตําบลลุมลําชีเทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผวแล
ะเทศบาลตําบลทุง ทองซึ่งเปนเทศบาลที่มีประชากรขนาดใกลเคียงกันบริบทลักษณะภูมิประเทศใกลเคียงกัน
และเขตพื้นที่ติดตอกันจะพบวาการกําหนดอัตรากําลังของเทศบาลมีอัตรากําลังแตกตางกันดังนั้นในเรื่องของ
การกําหนดตําแหนงเมื่อเปรียบเทียบกับ หนวยงานแลว การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ
2564 – 2566 ของเทศบาลตําบลลุม ลําชี จึงมีความจําเปนตองปรับเกลี่ยตําแหนงเพิม่ ตําแหนงและจํานวน
ปริมาณคนที่มีอยูขณะปจจุบันเพื่อใหสามารถที่จะปฏิบตั ิงานไดอยางมีประสิทธิภาพไดสวนตําแหนงที่ยงั วางไม
มีคนครองเทศบาลตําบลลุมลําชีไดขอใชบัญชีจากการสอบของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและคาดการณ
วาในปงบประมาณ2564–2566ตามกรอบอัตรากําลัง3ป การจะไดพนักงานเทศบาลจากการสอบและทําให
พนักงานเทศบาลเพิ่มขึ้นสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
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3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6
เทศบาลตําบลลุม ลําชี ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 –
๒๕๖6ซึ่งประกอบดวยนายกเทศมนตรีเปนประธานปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหนาสวนราชการทุกสวน
ราชการเปนกรรมการมีหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเปนกรรมการและเลขานุการและขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมายไมเกิน2คนเปนผูชวยเลขานุการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปโดยมีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
3.2.1วิ เ คราะห ภ ารกิ จ อํา นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบของเทศบาลตํ า บลลุ ม ลํ า ชี
ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํา นาจใหแ กองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นใหส อดคลองกั บ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายผูบริหารและ
สภาพปญหาของเทศบาลตําบลลุมลําชี
3.2.2กํ า หนดโครงสร า งการแบ ง ส ว นราชการภายในและการจั ด ระบบงาน
เพื่ อ ร อง รั บ ภ า ร กิ จ ต า ม อํ า น า จ ห น าที่ คว า ม รั บ ผิด ช อ บ ใ ห ส า ม า รถ แ ก ป ญ ห า ขอ ง เ ท ศ บ า ล
ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง ความตองการของประชาชน
3.2.3กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสม
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบปริมาณงานและคุณภาพของงานรวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ
กลุมงานตางๆ
3.2.๔กําหนดความตองการพนักงานจางในเทศบาลตําบลลุมลําชี โดยใหหัวหนาสวน
ราชการเขามามีสวนรวมเพื่อกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจ
และอํานาจหนาทีท่ ี่ตองปฏิบัติอยางแทจริงและตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการและพนักงานเทศบาลใน
เทศบาลตําบล ประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง
3.2.๕กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของเทศ
บาลตําบลลุม ลําชี
3.2.๖จัดทํากรอบอัตรากําลัง๓ปโดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน
รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย
3.2.๗ใหพนักงานเทศบาลตําบลลุมลําชีและพนักงานจางทุกคนไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
3.3 ความสําคัญของการกําหนดกรอบอัตรากําลังคน
การวางแผนกําลังคนและการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนมีความสําคัญ เปนประโยชน ตอ
เทศบาลตําบลและสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของ เทศบาลตําบล การกําหนดอัตรา
กําลังคนอยางเปนระบบและตอเนื่องจะชวยทําใหเทศบาลตําบลลุมลําชี

-13สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางทันทวงทีทําใหการจัดหา
การใชและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดังนั้นการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจึงมี
ความสําคัญและเปนประโยชนโดยสรุปได ดังนี้
3.3.1 ทําใหเทศบาลตําบลลุมลําชี สามารถพยากรณสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
จากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจการเมืองกฎหมายและเทคโนโลยีทําใหเทศบาลตําบลลุมลําชีสามารถ
วางแผนกําลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนา(EarlyWarning)ซึ่งจะชวยทําใหปญหา
ที่เทศบาลตําบลลุม ลําชี จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได
3.3.2 ทําใหทราบขอมูลพื้นฐานทัง้ ดานอุปสงคและอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู
ในปจจุบันและในอนาคตเทศบาลตําบลลุมลําชีจึงสามารถวางแผนลวงหนาเกี่ยวกับการใชทรัพยากรบุคคลให
สอดคลองกับสภาวะแวดลอมตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3.3.3 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะเปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธของเทศบาลตําบลลุมลําชีใหสอดคลองกันทําใหการดําเนินการ
ของเทศบาลตําบลลุมลําชี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพนําไปสูเปาหมายที่ตองการ
3.3.4 ชวยลดปญหาดานตางๆเกี่ยวกับการบริหารกําลังคนเชนปญหาโครงสรางอายุ
กําลังคนปญหาคนไมพอกับงานตามภารกิจใหมเปนตนซึ่งปญหาบางอยางแมวา จะไมอาจแกไขใหหมดสิ้นไปได
ดวยการวางแผนกําลังคนแตการที่หนวยงานไดมีการวางแผนกําลังคนไวลวงหนาก็จะชวยลดความรุนแรงของ
ปญหานั้นลงได
3.3.5 ชวยใหเทศบาลตําบลลุมลําชีสามารถที่จะจัดจํานวนประเภทและระดับทักษะของ
กําลังคนใหเหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทําใหกําลังคนสามารถปฏิบตั ิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สงผลใหทงั้ กําลังคนและเทศบาลตําบลลุมลําชี
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดของเทศบาลตําบลลุมลําชี โดยรวม
3.3.6 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะทําใหการลงทุนในทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ตําบลลุมลําชีเกิดประโยชนสูงสุดและไมเกิดความสูญเปลาอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของหนวยงานไมตรงกับความตองการ
3.3.7 ชวยทําใหเกิดการจางงานที่เทาเทียมกันอยางมีประสิทธิภาพ (Equal Employment
Opportunity : EEO) เนื่องจากการกําหนดกรอบอัตรากําลังจะนําไปสูการวางแผนกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ
อันจะสงผลใหการจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสําเร็จ โดยเริ่มตัง้ แตกิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก
การบรรจุแตงตั้งการพัฒนาและฝกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงานการวางแผนความกาวหนาในสาย
อาชีพ การวางแผนสืบทอดตําแหนง การจายคาตอบแทน เปนตน

-143.4 กระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ป ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6
3.4.๑ แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป
3.4.๒ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป
3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลลุมลําชี
3.4.2.๒ ทบทวนขอมูลพื้นฐานเทศบาลตําบลลุมลําชี เชน กฎระเบียบ
การแบงสวนราชการภายใน
และกรอบอัตรากําลังในแตละหนวยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เปนตน
3.4.2.๓ วิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบัน (Supply Analysis)
3.4.๓ เพื่อจัดทํารางแผนอัตรากําลัง ๓ปของเทศบาลตําบลลุมลําชี
และสงคณะทํางานเพื่อปรับแตงรางแผนอัตรากําลัง
3.4.๔ เทศบาลตําบลลุม ลําชี ขอความเห็นชอบรางแผนอัตรากําลัง ๓ ป
ตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ (ก.ทจ.ชัยภูมิ)
3.4.๕ เทศบาลตําบลลุม ลําชี ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจํางบประมาณ
2564 – 2566
3.4.๖ เทศบาลตําบลลุม ลําชีจัดสงแผนอัตรากําลังที่ประกาศใชแลว ให อําเภอ
และจังหวัด และสวนราชการในสังกัด
ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เทศบาลตําบลลุม ลําชี
วัน เดือน ป
รายการที่ดําเนินการ
หมายเหตุ
8 ก.ค.63
แตงตั้งคณะทํางาน
14 ก.ค.60
ประชุมคณะทํางาน
ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร
ภารงาน อัตรากําลังที่มีอยู ฯลฯ
17 ก.ค.63
ขอแผนอัตรากําลัง 3 ป ทต.ขางเคียง
ทต.บานคายหมื่นแผว,
ทต.ทุงทอง(เปรียบเทียบ)
20 ก.ค.63
จัดสงรางแผนใหคณะทํางานพิจารณา
พิจารณารางแผนอัตรากําลัง 3 ป
20 – 30ก.ค.63 เสนอคณะอนุกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง
3 ป จังหวัดชัยภูมิพิจารณา
26 ส.ค.63
ก.ท.จ.จังหวัดชัยภูมิ
ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ
ก.ย.63
จังหวัดจัดสงมติ ก.ท.จ. ให ทต.ลุมลําชี
ปลายเดือน ก.ย.63
ก.ย.63
ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป
1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.66
ต.ค.63
รายงานและจัดสงแผนอัตรากําลัง 3 ป
จังหวัดชัยภูมิ , อําเภอบานเขวา

-154. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน
เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง 3 ปของเทศบาลตําบลลุม ลําชี มีความครบถวน เทศบาลตําบลลุม ลําชี
สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตําบลลุม ลําชีวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพื้นที่ของเทศบาลวามีปญหาอะไรและความจําเปนพื้นฐาน
และความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สําคัญ ดังนี้
1. ปญหาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมขนสงระหวางหมูบา นไมสะดวก
1.2 ปญหาการไมมโี ทรศัพทสาธารณะไมเพียงพอ
1.3 ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ
2. ปญหาการผลิต การตลาด รายไดและการมีงานทํา
2.1 การประกอบอาชีพในหมูบ าน
- ปญหาการขาดความรูโอกาสในการประกอบอาชีพ
- ปญหาการขาดการรวมกลุมอาชีพ
2.2 ความรูทางดานเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร
3. ปญหาสาธารณสุข และการอนามัย
3.1 ปญหาแลงขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข และอนามัย
3.2 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด
3.3 ปญหาการใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ ไมทั่วถึง
3.4 ปญหาการแพรระบาดและการปองกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบา
4. ปญหาน้าํ กิน - น้ําใช เพื่อการเกษตร
4.1 การขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแลง
4.2 ระบบประปาหมูบ าน และประปาสวนภูมภิ าคไมเพียงพอ
5. ปญหาขาดความรูเพือ่ การปรับปรุงคุณภาพชีวติ
5.1 ปญหาการขาดแหลงขอมูลขาวสาร
5.2 การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ
6. ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 ปญหาน้ําเสียจากฟารมเลี้ยงสัตวและโรงสีขาว
6.2 น้ําในคลองชลประทาน / คลองธรรมชาติ มีน้ําเค็มเขาถึงในบางฤดูกาล
ไมสามารถนําน้ํามาใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ อุปโภค - บริโภค ได
6.3 คลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมทําใหการระบายน้ําไมสะดวก

-167. ปญหาการบริหาร และการจัดการของเทศบาล
7.1 ความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชน
7.2 บุคลากรภาคปฏิบัติมไี มเพียงพอ
ความตองการของประชาชน
1. ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ขุดลอกคลอง , สรางสะพาน คสล. , วางทอระบายน้าํ
1.2 องคการโทรศัพทสาธารณะใหเพียงพอทุกหมูบา น
1.3 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพิ่มขึ้น
1.4 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
2. ความตองการดานการผลิต การตลาด รายได และการมีงานทํา
2.1 จัดตั้งศูนยขอมูลในการผลิตทางการเกษตร
2.2 ฝกอบรมความรู ดานวิชากร และการศึกษาดูงาน
2.3 สนับสนุนเงินทุนพรอมอุปกรณ
2.4 ใหความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ความตองการดานสาธารณสุข และอนามัย
3.1 ฝกอบรมใหความรูทางโภชนาการอนามัยแม และเด็ก
3.2 ใหความรูดานสุขศึกษา
3.3 ใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กําจัดยุงลายและรณรงคโรคพิษสุนัข
3.4 ตองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ , เด็ก, สตรี และคนพิการ สงเคราะหผูสูงอายุ
4. ความตองการดานน้ํากิน - น้ําใช เพื่อการเกษตร
4.1 ใหมีการขุดลอกคลองสงน้ํา และกําจัดวัชพืช
4.2 ใหมีการขยายเขตประปาหมูบานทุกหมูบ าน
5. ความตองการดานความรู เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
5.1 ฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ มีศูนยขอมูล หองสมุดชุมชน
5.2 ใหความรูดานการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ
5.3 ใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดตางๆ
5.4 ฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

-176. ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 รณรงคใหความรูในการไมปลอยน้ําเสียลงคลอง
6.2 ฝกอบรมจัดตั้งเยาวชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.3 ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และกําจัดวัชพืช
7. ความตองการดานการบริหาร และจัดการของเทศบาล
7.1 จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน กลุมสตรี,
กลุมอาสาอื่นๆ
7.2 จัดหาบุคลากรใหเพียงพอในการปฏิบัตงิ าน

5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาล
การพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลลุม ลําชี นั้น เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการ
รวมคิดรวมแกไขปญหารวมสรางรวมจัดทําสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลลุม
ลําชี ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ในทุกดาน การพัฒนาเทศบาลตําบลลุม ลําชี จะสมบูรณได จําเปนตอง
อาศัยความรวมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไข
ปญหากันอยางจริงจัง เทศบาลตําบลลุมลําชี ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัย
ของประชากรนอกจากนั้นยังได เนนการสงเสริม และสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนา
เยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดาน
พัฒนาอาชีพ นั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทองถิ่น และยังจัดใหตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียง
โดยสวนรวม
การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ของของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ เทศบาลใชเทคนิค Swot เขามาชวย ทัง้ นี้เพื่อใหทราบวาเทศบาล
มีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร
โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT เทศบาลตําบล
ลุมลําชี กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผน
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น
ทั้งนี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูใน ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หนาที่ของเทศบาล มาตรา 49 (ยกเลิก) (ความในมาตรา 49 แหง พ.ร.บ.

-18เทศบาล พ.ศ.2496 ถูกยกเลิก โดยมาตรา 13 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543) มาตรา 50
ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้
(1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
(2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) ปองกันและระงับโรคติดตอ
(5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
(6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
(7) สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ
(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล
(ยกเลิกความใน (7) ของมาตรา 50 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะ ปฏิวัติฉบับที่ 336 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515
และใหใชความขางตนแทน ตามมาตรา 10 แหง พ.ร.บ.เทศ บาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542
และเพิ่มเติมความใน (8) (9) ตามมาตรา 11 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542)
มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังตอไปนี้
(1) ใหมนี ้ําสะอาดหรือการประปา
(2) ใหมีโรงฆาสัตว
(3) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
(4) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
(5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(6) ใหมีและบํารุงสถานที่ทาํ การพิทักษรักษาคนเจ็บไข
(7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(8) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
(9) เทศพาณิชย
(ยกเลิกความในมาตรา 51 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496และใหใชขอความขางตนแทน ตามมาตรา 3
แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2511)

-19ภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจเทศบาลสามารถจะแกไขปญหาเทศบาลตําบล
ลุมลําชี ไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่
ประกอบดวยการดําเนินการของเทศบาล จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผน
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผูบริหารของ
เทศบาลเปนสําคัญ
1.สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 ที่วางกรอบไว
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยัง่ ยืน
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๕ : การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรที่ ๗ : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ : ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
2. สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่วางกรอบไว
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางสังคมเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ยุทธศาสตรที่ ๒ การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดลอมสูอนาคต
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายใน
ยุทธศาสตรที่ ๔ การวางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุล
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาภูมภิ าค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

-203.สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ที่วางกรอบไว
พันธกิจที่ 1
สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภททุกระดับใหรว ม
ขับเคลื่อนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใน
ระดับพื้นที่ใหเติมโต อยางเขมแข็ง สมบรูณ ดัวยธรรมภิบาลที่ทุกภาคสวนของประเทศใหการยอมรับเชื่อมั่น
และมีภาพลักษณที่ดีในระดับนานาชาติ
พันธกิจที่ 2
สรางสรรค มาตรการ มาตรฐาน ระเบียบ กฎหมายเพือ่ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ทองถิ่นรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 20 ป ดวยนวัตกรรมสรางคุณคาองคความรูและเทคโนโลยีแหงยุคดิจิทัล
พรอมระบบการใหคําปรึกษา แนะนํา ประสาน และการสนับสนุนดวยความเชี่ยวชาญทางการสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นและการบริหารจัดการในระดับ สากล
พันธกิจที่ 3
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการสาธารณะของทองถิ่นดวย
มาตรฐานการจัดการระดับสากลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสรางขีดความสามารถของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในทุกประเภททุกระดับใหมคี วามมั่นคงและยั่งยืนเปนฐานการขับเคลื่อนทองถิ่นที่
เชื่อมโยงกับการเสริมสรางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมวัฒนธรรม และความสมดุลในการพัฒนา ของทองถิ่น
กับความจําเปนในการพัฒนาประเทศสูประเทศที่พัฒนาแลว
พันธกิจที่ 4
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภททุกระดับใหมีปริมาณและสมรรถนะที่เพียงพอและสอดคลองกับความจําเปน
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและการรองรับภารกิจ การบริการประชาชนและการพัฒนาสูการเปลี่ยนแปลง
พันธกิจที่ 5
พัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูง ทันสมัยเปนองคกรคุณธรรม องคกรแหงการเรียนรู และ
องคกรแหงความสุขดวยคุณภาพการบริหารจัดการในระดับสากลและวัฒนธรรมที่เขมแข็งอยางยัง่ ยืน

-214. สอดคลองกับวิสัยทัศนยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ที่วางกรอบไว
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจมหภาค
2. สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
3. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
4. พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิติตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาอําเภอที่วางกรอบไว
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจมหภาค
2. สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
3. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
4. พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิติตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลลุมลําชีที่กําหนดไว
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
- มีศูนยความเปนเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ
- สรางแรงจูงใจใหครูดี ครูเกง มารวมจัดการเรียนการและสงเสริมขีดความสามารถของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยูในปจจุบัน
- สงเสริมการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพเขาสูจังหวัดชัยภูมิ
- สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ทองถิ่น และปราชญชาวบานในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
- สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝมือในทองถิ่นใหมีขีด
ความสามารถพรอมรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ และความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน
- สงเสริมการแกปญหาสําคัญดานสาธารณสุขพื้นฐานของเทศบาลตําบลลุมลําชี
- ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
- สรางชุมชนเขมแข็ง มีเอกภาพ และมีสวนรวมในการแกปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
ในพื้นที่

-223. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานการเกษตร
- สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตตอไรในพืชหลักไดแก ขาว ออย และมั น
สําปะหลัง
- สรางโอกาสและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัย
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
- สงเสริมและเรงรัดการประชาสัมพันธเชิงรุกดานการทองเที่ยวตําบลลุมลําชีรูปธรรม
- ปรับปรุงภูมิทัศนเปนแหลงทองเที่ยวมีความปลอดภัย และมีสินคาโอท็อป จําหนาย
5. ยุทธศาสตรการสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา
- พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอยางครบวงจร
- สงเสริมการสรางความตระหนักในการใชพลังงานอยางมีคุณคา
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทาง
การตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
- สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเปนศูนยกลางทางการตลาด
- สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนสงภายในทองถิ่นใหเชื่อมตอกับ
สวนกลาง
7. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม
และยั่งยืน
- การอนุรกั ษฟนฟูทรัพยากรปาไมใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น
- สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน และทองถิ่นในการจัดใหมีแหลงน้ําขนาดใหญ
และแหลงน้ําชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใชน้ําในภาคการเกษตรอยางเพียงพอ
- การนําเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจของทองถิ่น

-238. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
-เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหไดตามเกณฑมาตรฐานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
-สงเสริมการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง
- สรางความตระหนักและจิตสํานึกในการใหบริการแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น

6. ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่เทศบาลตําบลลุมลําชีจะดําเนินการ
ภารกิจหลัก
1. ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6. ดานการสงเสริมการศึกษา
7. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
1. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี
2. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ
3. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
วิเคราะหการกําหนดตําแหนงสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 มาเพื่อเปนแนวทาง
ใหคณะกรรมการไดพิจารณาโดยไดทํางานวิเคราะหภารกิจและปริมาณงานและจัดทํากรอบโครงสรางอัตรา
กําลังใหมและหารือกับผูบริหารและพนักงานเทศบาลแตละสวนราชการเพื่อประมาณการใชแผนอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาล และพนักงานจางในอนาคตระยะเวลา3ปตอไปขางหนาเพื่อใหเหมาะสม กับภารกิจ
ปริมาณงาน และคุมคาตอการใชจายงบประมาณเทศบาลตําบลลุมลําชี ทัง้ นี้ เพื่อใหสามารถบริหารงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
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7.สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
วิเคราะหอัตรากําลังที่มี ของเทศบาลตําบลลุมลําชี
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis)เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ
สําหรับองคกรซึ่งชวยผูบริหารกําหนดจุดแข็งและจุดออนขององคกรจากสภาพแวดลอมภายในโอกาสและอุป
สรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปจจัยตางๆตอการทํางานขององคกรการวิเคราะห
SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ เพื่อให ผูบริหารรูจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรคขององคกรซึ่งจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไมหลงทางนอกจากนี้ยังบอกได
วาองคกรมีแรงขับเคลื่อนไปยังเปาหมายไดดีหรือไมมั่นใจไดอยางไรวาระบบการทํางานในองคกรยังมีประสิทธิ
ภาพอยูม ีจุดออนที่จะตองปรับปรุงอยางไรซึ่งการวิเคราะหสภาวะแวดลอม SWOT Analysis มีปจจัยที่ควรนํา
มา พิจารณา 2 สวน ดังนี้
1. ปจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ไดแก
1.1 S มาจาก Strengths
หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีที่
เกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานกําลังคน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต
จุดแข็ง ดานทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ
1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึงจุดดอยหรือจุดออนซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายในเปนปญหาหรือขอ
บกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น
2. ปจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ไดแก
2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถึงโอกาสเปนผลจากการที่สภาพแวดลอมภายนอกขององคกรเอื้อประโยชน
หรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกรโอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอม
ภายนอก แตจดุ แข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายในผูบริหารที่ดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ
และใชประโยชนจากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats
หมายถึง อุปสรรค เปนขอจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก
ซึ่งการบริหารจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ที่เกิดขึ้นใหไดจริง

-25วิเคราะหหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลตําบลลุมลําชี (ระดับตัวบุคลากร)
จุดแข็ง S
1. มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ ทต. และพื้นที่ใกล ทต.
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ป เปนวัยทํางาน
3. มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางานละเอียดรอบครอบไมมีพฤติกรรมเสี่ยง ตอการทุจริต
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ
5. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว โดยใชความสัมพันธสวนตัวได
โอกาสO
1. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทําใหเกิดความรวมมือในการทํางานงายขึ้น
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนไดตลอดเวลา
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการทํางานและ ทต.ในฐานะตัวแทน

จุดออนW
1. บางสวนมีความรูไมสอดคลองกับภารกิจของ ทต.
2. ทํา งานในลั กษณะเชื่อความคิด สวนตัวมากกวา หลัก การและเหตุผ ล
ที่ถูกตองของทางราชการ
3. มีภาระหนี้สิน
ขอจํากัดT
1. สวนมากมีเงินเดือน/คาจางนอย รายไดไมเพียงพอ
2. ระดับความรูไมเหมาะสมสอดคลองกับความยากของงาน
3. พื้นที่กวางทําใหบุคลากรที่มีอยูไมพอใหบริการ
4. มีความกาวหนาในวงแคบ

-26วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของเทศบาลตําบลลุมลําชี (ระดับองคกร)
จุดแข็ง S
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไมตองการยาย
2. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ ทํางาน และ ทต.ในฐานะตัวแทน
4. มีการสงเสริมการศึกษาและฝกอบรมบุคลากร
5. ใหโอกาสในการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนาของบุคลากรภายในองคกร อยางเสมอภาคกัน
6. สงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหมๆที่ไดจากการศึกษาและฝกอบรมมาใช ในการปฏิบัติงาน
โอกาสO
1. ประชาชนใหความรวมมือในการพัฒนา ทต.ดี
2. มีความคุนเคยกันทุกคน
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยูกระจายทั่วเขต ทต. ทําใหรู สภาพพื้นที่
ทัศนคติของประชาชนไดดี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี /ปริญญาโทเพิ่มขึ้น
5. ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทในการชวยใหบุคลากร
บรรลุเปาประสงค

จุดออน W
1. ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานทางวิชาชีพ
2. พื้นที่พัฒนากวางปญหามากทําใหบางสายงานมีบุคลากร
ไมเพียงพอหรือไมมี
3. อาคารสํานักงานคับแคบของกองสวนราชการ

ขอจํากัดT
1. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจาก ความสัมพันธแบบเครือญาติในชุมชน
การ ดําเนินการทางวินัยเปนไปไดยากมักกระทบญาติพี่นอง
2.
ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรูที่มจี ํากัดทําใหตองเพิม่ พูนคว
ามรูใหหลากหลายจึงจะทํางานได ครอบคลุมภารกิจ ของ ทต.
3. งบประมาณนอยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จํานวนประชากร และภารกิจ
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8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี ไดทําการวิเคราะหภารกิจและปริมาณงาน รวมทั้งสภาพปญหาที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในดานๆเรียบรอยแลวจึงกําหนดกรอบโครงสรางสวนราชการที่จะตองดําเนินกา
รตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้
8.1 โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม

1.สํานักปลัดเทศบาล
1.สํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป)
1.1 ฝายอํานวยการ
1.1 ฝายอํานวยการ
1) งานบริหารทั่วไป
1) งานบริหารทั่วไป
2) งานการเจาหนาที่
2) งานการเจาหนาที่
3) งานธุรการ
3) งานธุรการ
4) งานกิจการสภา
4) งานกิจการสภา
5) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6) งานรักษาความสงบ
6) งานรักษาความสงบ
7) งานรับเรื่องราวรองทุกข
7) งานรับเรื่องราวรองทุกข
8) งานรัฐพิธี
8) งานรัฐพิธี
1.2 ฝายแผนงานและงบประมาณ
1.2 ฝายแผนงานและงบประมาณ
1) งานวิเคราะหนโยบายและแผน
1) งานวิเคราะหนโยบายและแผน
2) งานจัดทํางบประมาณ
2) งานจัดทํางบประมาณ
3) งานรับเรื่องราวรองทุกข
3) งานรับเรื่องราวรองทุกข
4) งานบริการและเผยแพรวิชาการ
4) งานบริการและเผยแพรวิชาการ
5) งานสงเสริมการเกษตร
5) งานสงเสริมการเกษตร
1.3 หนวยตรวจสอบภายใน
1.3 หนวยตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม

2. กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง)
2.1 ฝายบริหารงานการคลัง
1) งานการเงินและบัญชี
2) งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
3) งานธุรการ
4) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
5) งานแผนงานและโครงการ
6) งานระเบียบ

2. กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง)
2.1 ฝายบริหารงานการคลัง
1) งานการเงินและบัญชี
2) งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
3) งานธุรการ
4) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
5) งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย
6) งานแผนที่และทรัพยสินและพัสดุ
7) งานแผนงานและโครงการ

3.กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง(นักบริหารงานชาง)
3.1 ฝายแบบแผนและกอสราง
1) งานวิศวกรรม
2) งานสถาปตยกรรม
3) งานธุรการ
3.2 ฝายการโยธา
1) งานสาธารณูปโภค
2) งานสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา
3) งานสวนสาธารณะ
4) งานจัดสถานที่และไฟฟาสาธารณะ
5) งานผังเมือง

3.กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง(นักบริหารงานชาง)
3.1 ฝายแบบแผนและกอสราง
1) งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป
2) งานวิศวกรรม
3) งานประเมินราคา
4) งานควบคุมการกอสราง
5) งานออกแบบ
6) งานสารบรรณ
7) งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ
8) งานผังเมือง
9) งานสาธารณูปโภค
3.2 ฝายการโยธา
1) งานกอสรางและบรูณะถนน
2)
งานกอสรางและบรูณะสภาพและโครงการพิเศษ
3)
งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทางคมนาคม
4)
งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

หมายเหตุ
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4. กองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
4.1 ฝายพัฒนาชุมชน
1) งานพัฒนาชุมชน
2) งานสังคมสงเคราะห
3) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
4) งานธุรการ

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
4. กองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
4.1 ฝายพัฒนาชุมชน
1) งานพัฒนาชุมชน
2) งานสังคมสงเคราะห
3) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
4) งานธุรการ

5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผูอํานวยการกองการศึกษา
ผูอํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา)
(นักบริหารงานศึกษา)
5.1 ฝายบริหารงานศึกษา
5.1 ฝายบริหารงานศึกษา
1) งานบริหารงานศึกษา
1) งานบริหารงานศึกษา
2) งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2) งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3) งานกีฬาและสันทนาการ
3) งานกีฬาและสันทนาการ
4) งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
4) งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
5) งานระบบสารสนเทศ
5) งานระบบสารสนเทศ
6) งานแผนงานและโครงการ
6) งานแผนงานและโครงการ
7) งานธุรการ
7) งานธุรการ
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
6.1 ฝายบริหารงานสาธารณสุข

1) งานบริการสาธารณสุข

2) งานอนามัยสิ่งแวดลอม
3) งานสงเสริมสุขภาพ
4) งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
5) งานรักษาความสะอาด
6) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
7) งานธุรการ

6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
6.1 ฝายบริหารงานสาธารณสุข

1) งานบริการสาธารณสุข

2) งานอนามัยสิ่งแวดลอม
3) งานสงเสริมสุขภาพ
4) งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
5) งานรักษาความสะอาด
6) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
7) งานธุรการ

หมายเหตุ

-308.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง
เทศบาลตําบลลุม ลําชีไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจที่จะดําเนินการในแตละสวนราชการ
ในระยะเวลา3ปขางหนาซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการมีเทาใดเพื่อนํามาวิเคราะห
วาจะใชตําแหนงประเภทใดสายงานใดจํานวนเทาใดในสวนราชการนั้นจึงจะเหมาะสมกับภารกิจปริมาณงาน
เพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเทศบาลตําบลลุมลําชีและเพื่อใหการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเทศบาลตําบลลุมลําชีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดย
นําผลการวิเคราะหตําแหนงมาบันทึกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป เทศบาลตําบลลุมลําชีแบงสวน
ราชการ เปน 1 สํานัก 5 กอง โดยกําหนดอัตราตําแหนงพนักงานเทศบาล ดังนี้
-ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)
- เวลาทั้งหมดตอป(นาที) 235,470/82,800
- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ 2.84 (อัตราตําแหนงปจจุบัน 1 อัตรา)
-รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)
- เวลาทั้งหมดตอป(นาที) 181,100/82,800
- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ 2.19 (อัตราตําแหนงปจจุบัน 1 อัตรา)
1. สํานักปลัดเทศบาล
- เวลาทั้งหมดตอป(นาที) 2,494,380/82,800
- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ 30.13 (อัตราตําแหนงปจจุบัน 22 อัตรา)
2. กองคลัง
- เวลาทั้งหมดตอป(นาที) 1,004,805/82,800
- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ 12.14 (อัตราตําแหนงปจจุบัน 7 อัตรา)
3. กองชาง
- เวลาทั้งหมดตอป(นาที) 1,365,980/82,800
- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ 16.50 (อัตราตําแหนงปจจุบัน 10 อัตรา)
4. กองสวัสดิการสังคม
- เวลาทั้งหมดตอป(นาที) 917,580/82,800
- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ 11.08 (อัตราตําแหนงปจจุบัน 5 อัตรา)
5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- เวลาทั้งหมดตอป(นาที) 2,938,620/82,800
- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ 35.49 (อัตราตําแหนงปจจุบัน 28 อัตรา)

-316. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- เวลาทั้งหมดตอป(นาที) 573,800/82,800
- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ 6.93 (อัตราตําแหนงปจจุบัน 2 อัตรา)
-ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตําแหนง 10-2-00-1101-001
จํานวน 1 อัตรา
-รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)เลขที่ตําแหนง 10-2-00-1101-002
จํานวน 1 อัตรา
1. สํานักปลัดเทศบาล ประกอบดวย
- หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
เลขที่ตําแหนง 10-2-01-2101-001
จํานวน 1 อัตรา
ฝายแผนงานและงบประมาณ
-หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน )
เลขที่ตําแหนง 10-2-01-2101-002
จํานวน 1 อัตรา
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก/ชก) เลขที่ตําแหนง 10-2-01-3103-001
จํานวน 1 อัตรา
ฝายอํานวยการ
- หัวหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน ) เลขที่ตาํ แหนง10-2-01-2101-003
จํานวน 1 อัตรา
งานบริหารทั่วไป
-นักจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก) เลขที่ตําแหนง 10-2-01-3101-001 จํานวน 1 อัตรา
งานการเจาหนาที่
-นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) เลขที่ตําแหนง 10-2-01-3102-001 จํานวน 1 อัตรา
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง/ชง) เลขที่ตําแหนง 10-2-01-4805-001
จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทผูมีคุณวุฒิ
- ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
จํานวน 1 อัตรา
- ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ
จํานวน 1 อัตรา
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา

-32พนักงานจางทั่วไป
- คนงาน
- พนักงานขับรถยนต
- พนักงานดับเพลิง

จํานวน 8 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 3 อัตรา

2. กองคลัง ประกอบดวย
- ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) เลขที่ตาํ แหนง 10-2-04-2102-001
จํานวน 1 อัตรา
ฝายบริหารงานการคลัง
- หัวหนาฝายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) เลขที่ตําแหนง 10-2-04-2102-002
จํานวน 1 อัตรา
งานการเงินและบัญชี
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก/ชก) เลขที่ตําแหนง 10-2-04-3201-001 จํานวน 1 อัตรา
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง) เลขที่ตาํ แหนง 10-2-04-4201-001จํานวน 1 อัตรา
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- นักวิชาการพัสดุ (ปก/ชก) เลขที่ตําแหนง 10-2-04-3204-001

จํานวน 1 อัตรา

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง/ชง) เลขที่ตําแหนง 10-2-04-4204-001 จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทผูมีคุณวุฒิ
- ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได

จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา

3. กองชาง ประกอบดวย
- ผูอาํ นวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) เลขที่ตําแหนง 10-2-05-2103-001
จํานวน 1 อัตรา
ฝายการโยธา
- หัวหนาฝายการโยธา (นักบริหารงานชาง ระดับตน)
เลขที่ตําแหนง 10-2-05-2103-002
จํานวน 1 อัตรา
- นายชางโยธา (ปง/ชง)
เลขที่ตําแหนง 10-2-05-4701-001
จํานวน 1 อัตรา

-33ฝายแบบแผนและกอสราง
- หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง (นักบริหารงานชาง ระดับตน)
เลขที่ตําแหนง 10-2-05-2103-003

จํานวน 1 อัตรา

พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทผูมีคุณวุฒิ
- ผูชวยนายชางไฟฟา

จํานวน 1 อัตรา

พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทผูมีทักษะ
- ชางเครือ่ งสูบน้ํา

จํานวน 4 อัตรา

พนักงานจางทั่วไป
- คนงานคุมเครื่องสูบน้ํา
- คนงาน

จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 3 อัตรา

4. กองสวัสดิการสังคม ประกอบดวย
- ผูอาํ นวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน)
เลขที่ตําแหนง 10-2-11-2105-001
จํานวน 1 อัตรา
ฝายพัฒนาชุมชน
- หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน)
เลขที่ตําแหนง10-2-11-2105-002
จํานวน 1 อัตรา
- นักพัฒนาชุมชน (ปก/ชก) เลขที่ตําแหนง 10-2-11-3801-001 จํานวน 1 อัตรา
- เจาพนักงานพัฒนาชุมชน(ปง/ชง) เลขที่ตําแหนง10-2-11-4801-001จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทผูมีคุณวุฒิ
- ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน

จํานวน 1 อัตรา

5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรรม ประกอบดวย
- ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับตน)
เลขที่ตําแหนง 10-2-08-2107-001

จํานวน 1 อัตรา

-34ฝายบริหารการศึกษา
- หัวหนาฝายบริหารงานศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับตน)
เลขที่ตําแหนง 10-2-08-2107-002
จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก) เลขที่ตําแหนง 10-2-08-3803-001
จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทผูมีคุณวุฒิ
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ครู
- ผูดูแลเด็ก(ทักษะ)
- ผูดูแลเด็ก(ทั่วไป)

จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 14 อัตรา
จํานวน 10 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา

(อุดหนุนจากรัฐบาล)
(อุดหนุนจากรัฐบาล)
(อุดหนุนจากรัฐบาล)

6. กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม ประกอบดวย
- ผูอํานวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน)
เลขที่ตําแหนง 10-2-06-2104-001
ฝายบริหารงานสาธารณสุข
-หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน)
เลขที่ตําแหนง 10-2-06-2104-002
พนักงานจางทั่วไป
- คนงาน

จํานวน 1 อัตรา

จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา

การกําหนดสายงานในเทศบาลตําบลลุมลําชี เพื่อพิจารณาปรับลด หรือเพิ่มอัตรากําลัง
ในแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 นั้น เทศบาลตําบลลุมลําชี มีปลัดเทศบาล
ตําบลลุมลําชี (บริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) จํานวน 1 คน เปนผูดูแลบังคับบัญชา รองปลัดเทศบาล
ตําบลลุมลําชี (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน ) จํานวน 1 คน และมีหัวหนา สวนราชการ (ผูอาํ นวยการกอง /
อํานวยการ ระดับตน ) 6 สวนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาในแตละสวนราชการ ซึ่งแตละสวน
ราชการมีสายงาน ในแตละสวนราชการ จํานวนคน ที่ประกอบไปดวย พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
เพื่อนําเอาจํานวนคนมาเปรียบเทียบ สัด สวนการคิดปริมาณงานในแตละสายงาน ใชวิธีคิดจากขอ 3.1.3
เพื่อไดคาปริมาณงานในภาพรวมและเมื่อนําปริมาณของแตละสายงานในภาพรวมที่ไดมาเปรียบเทียบการ
กําหนดจํานวนอัตราคนในแตละสายงาน ดังตาราง
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สวนราชการ

งาน

1. ฝายอํานวยการ
1) งานบริหารทั่วไป
2) งานการเจาหนาที่
3) งานธุรการ
4) งานกิจการสภา
5) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6) งานรักษาความสงบ
7) งานรับเรื่องราวรองทุกข
สํานักงานปลัด
8) งานรัฐพิธี
2. ฝายแผนงานและงบประมาณ
1) งานวิเคราะหนโยบายและแผน
2) งานจัดทํางบประมาณ
3) งานรับเรื่องราวรองทุกข
4) งานบริการและเผยแพรวิชาการ
5) งานสงเสริมการเกษตร
3. หนวยตรวจสอบภายใน
1.ฝายบริหารงานการคลัง
1) งานการเงินและบัญชี
2) งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
3) งานธุรการ
กองคลัง
4) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
5) งานผลประโยชนและกิจการ
พาณิชย
6) งานแผนที่และทรัพยสินและพัสดุ
7) งานแผนงานและโครงการ

จํานวนพนักงาน(อัตราที่ม)ี
พนักงาน
พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป
เทศบาล
3
1

2

1

9

3

1
1

1

3
1

1

1

1
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สวนราชการ

กองชาง

งาน
1. ฝายแบบแผนและกอสราง
1) งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป
2) งานวิศวกรรม
3) งานประเมินราคา
4) งานควบคุมการกอสราง
5) งานออกแบบ
6) งานสารบรรณ
7) งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ
8) งานผังเมือง
9) งานสาธารณูปโภค
2. ฝายการโยธา
1) งานกอสรางและบรูณะถนน
2) งานกอสรางและบรูณะสภาพและ
โครงการพิเศษ
3) งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทาง
คมนาคม
4) งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ

1.ฝายพัฒนาชุมชน
1) งานพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการ
2) งานสังคมสงเคราะห
สังคม
3) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
4) งานธุรการ

จํานวนพนักงาน(อัตราที่ม)ี
พนักงาน
พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป
เทศบาล

1

5

4

1

4
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สวนราชการ

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒ
นธรรม

กองสาธารณสุ
ขและสิง่ แวดล
อม

งาน
1.ฝายบริหารงานศึกษา
1) งานบริหารงานศึกษา
2) งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3) งานกีฬาและสันทนาการ
4) งานสงเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
5) งานระบบสารสนเทศ
6) งานแผนงานและโครงการ
7) งานธุรการ
1.ฝายบริหารงานสาธารณสุข
1) งานบริการสาธารณสุข
2) งานอนามัยสิ่งแวดลอม
3) งานสงเสริมสุขภาพ
4) งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
5) งานรักษาความสะอาด
6) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
7) งานธุรการ

จํานวนพนักงาน(อัตราที่ม)ี
พนักงาน
พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป
เทศบาล
2

1

1

1

เมื่ อ ได จํ า นวนพนั ก งานเทศบาล และพนั ก งานจ า ง ในแต ล ะส ว นราชการ แต ล ะสายงานดั ง กล า วข า งต น แล ว
เทศบาลตําบลลุมลําชี ไดนําเอาจํ านวนพนักงานแตละสายงานที่มีในกรอบอัตรากําลัง มากํ าหนดตําแหนงตามทักษะ
ความรูความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทย ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลลุมลําชีใน 8 ยุทธศาสตร
ดังนี้
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งลายั่งยืน
3. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานการเกษตร
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว

-385. ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคณ
ุ คา
6. ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซี่ยน
7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน
8. ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
ตําแหนง
พนักงาน
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
ที่กําหนด
รองรับ
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

- มีศูนยความเปนเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ
-สรางแรงจูงใจใหครูดีครูเกงมารวมจัดการเรียนการและสงเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีอยูในปจจุบัน
- สงเสริมการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ(ICT)ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเขาสูจังหวัด ชัยภูมิ
- สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ทองถิ่นและปราชญชาวบานในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา ทองถิ่น
-สง เสริม การพัฒนาขีด ความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝมือในทองถิ่ นใหมีขี ดความสามารถพรอมรองรั บ
การกาวสูประชาคมอาเซียน
- สงเสริมการแกปญหาสําคัญดานสาธารณสุขพื้นฐานของเทศบาลตําบลลุมลําชี
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู - ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
- สรางชุมชนเขมแข็ง มีเอกภาพ และมีสวนรวมในการแกปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่
ของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
- สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตตอไรในพืชหลักไดแก ขาว ออย และมันสําปะหลัง
ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามาร - สรางโอกาสและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัย
ถดานการเกษตร

- พนักงานเทศบาล
ทุกระดับ

- พนักงานเทศบาลทุ
กระดับ
พนักงานเทศบาลทุก
ระดับ

-39ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว

- สงเสริมและเรงรัดการประชาสัมพันธเชิงรุกดานการทองเที่ยวตําบลลุมลําชีรปู ธรรม
- ปรับปรุงภูมิทัศนเปนแหลงทองเที่ยวมีความปลอดภัย และมีสินคาโอท็อป จําหนาย
- พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอยางครบวงจร
5. ยุทธศาสตร ก ารสง เสริมการอนุรั ก ษ - สงเสริมการสรางความตระหนักในการใชพลังงานอยางมีคุณคา
- สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเปนศูนยกลางทางการตลาด
และใชพลังงานอยางมีคุณคา
- สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนสงภายในทองถิ่นใหเชื่อมตอกับสวนกลาง
6 ยุทธศาสตรที่
- การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไมใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ
- สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน และทองถิ่นในการจัดใหมแี หลงน้ําขนาดใหญ
การเปนศูนยกลางทางการตลาดและการ
และแหลงน้ําชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใชน้ําในภาคการเกษตรอยางเพียงพอ
เชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซี่ยน
- การนําเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของทองถิ่น
7. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
-เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหไดตามเกณฑมาตรฐานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แบบมีสวนรวมและยั่งยืน
-สงเสริมการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
- สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง
บานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
- สรางความตระหนักและจิตสํานึกในการใหบริการแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น

- พนักงานเทศบาลทุกระดับ

- พนักงานเทศบาลทุกระดับ

- พนักงานเทศบาลทุกระดับ

- พนักงานเทศบาลทุกระดับ
- พนักงานเทศบาลทุกระดับ

