
แผนอัตรากาํลัง  3  ป 

ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2564-2566 

เทศบาลตําบลลุมลําช ี อําเภอบานเขวา  จงัหวดัชัยภูมิ 

……………………………….. 

1. หลักการและเหตุผล 

การบรหิารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานรัฐ เปนสิง่ที่สําคัญและตองดําเนนิการตอเนื่อง 

เน่ืองจากการกําหนดอัตรากําลังคนในองคกรหนึ่งจะมคีวามสัมพันธกับการกําหนดอัตราเงินเดอืน  คาจาง 

คาตอบแทน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และสวัสดกิารอ่ืน ๆ อกีมากมาย ที่มคีวามสมัพันธเก่ียวเน่ืองสอดคลองกัน  

ประกอบกับ แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  2561 – 2563  ของเทศบาลตําบลลุมลาํชี 

จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2563    ดังน้ันเทศบาลตําบลลุมลําชีจงึจําเปนตองจัดทําแผนอัตรากําลัง 

3 ป  ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566   ใหสอดรับและสัมพันธกับแผนอัตรากําลังฉบับเดมิเปนสําคัญ  

เพื่อใหการบรหิารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานใหมคีวามสมบูรณและตอเนื่องโดยใชหลักการและวธิกีาร 

จัดทําแผนอตัรากําลัง 3  ป ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566  ดังนี้ 

 ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา 

ตําแหนงกําหนดใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนดตําแหนงพนักงานเทศบาลวาจะมตีําแหนงใดระดับ 

ใดอยูในสวนราชการใดจํานวนเทาใดใหคํานงึถงึภาระหนาที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ตองปฏบิัตคิวามยาก

ปรมิาณและคุณภาพของงานตลอดจนทัง้ภาระคาใชจายของเทศบาลตําบลที่จะตองจายในดานบุคคลโดยให 

เทศบาลตําบลลุมลําชีจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาลเพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็น 

ชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิทัง้นี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวธิีการท่ีคณะกรรมการ 

กลางพนักงาน เทศบาล (ก.ท.) กําหนด 

 ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ไดมมีตเิห็นชอบประกาศการกําหนดตําแหนง 

ขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถ่ินโดยกําหนดแนวทางใหเทศบาลตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาล

ตําบลเพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานเทศบาลโดยเสนอใหคณะกรรมการ 

พนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ(ก.ท.จ.ชัยภูมิ)พจิารณาใหความเห็นชอบโดยกําหนดใหเทศบาลตําบลลุมลําชี 

แตงตัง้คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังวเิคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจของเทศบาลตําบลวเิคราะห 

ความตองการกําลังคนวเิคราะหการวางแผนการใชกําลังคนจัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขในการกําหนดตําแหนง พนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาวเทศบาลตําบลลุมลําชี  จงึไดจดัทําแผนอตัรากําลัง 3 ป 

ประจําปงบประมาณ 2564–2566 ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงคและ ประโยชนที่จะไดรับ 

 ๒.๑ วัตถุประสงคจากการจัดทําแผนอัตรากําลงั ๓ ป 

 2.1.1 เพื่อใหเทศบาลตาํบลลุมลําชมีโีครงสรางการแบงงานและระบบงานที่เหมาะสมไมซ้ําซอน 

อนัจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2.1.2 เพื่อใหเทศบาลตาํบลลุมลําชีมีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลังโครงสรางใหเหมาะสม 

กับอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496และตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผน 

และขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542 

 2.1.3 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.)สามารถตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและ 

การใชตําแหนง ขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถ่ินวาถูกตองเหมาะสมหรอืไม 

 2.1.4 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 

ตําบลลุมลาํชีใหเหมาะสม 

 2.1.5 เพื่อใหเทศบาลตําบลลุมลําชีมกีารวางแผนอัตรากําลังการจัดสรรงบประมาณและบรรจุ 

แตงตัง้พนักงานเทศบาลเพือ่ใหการบรหิารงานของเทศบาลตําบลลุมลําชเีกิดประโยชนตอประชาชนเกดิผล 

สัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาทีม่ปีระสทิธิภาพมคีวามคุมคาสามารถลดข้ันตอนการปฏบิัตงิานและมกีาร 

ลดภารกิจและยุบเลกิหนวยงานที่ไมจําเปนการปฏบิัตภิารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน 

ไดเปนอยางด ี

 2.1.6 เพื่อใหเทศบาลตําบลลุมลําชสีามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคล 

ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

๒.๒ประโยชน จากการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

2.2.๑ ผูบรหิารและพนักงานเทศบาลทีม่สีวนเก่ียวของมคีวามเขาใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา 

กําลังคนตําแหนงและหนาทีรั่บผดิชอบที่เหมาะสมตามปรมิาณและคุณภาพที่ตองการ 

2.2.2 เทศบาลตําบลลุมลําชี มีอัตรากําลังที่เหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมอืในการบรหิาร 

สรางขวัญกําลังใจ และเก็บรักษาคนดแีละคนเกงไวในหนวยงาน 

2.2.๓ การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทาํใหสามารถพยากรณสิ่งที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตและ 

สามารถเตรยีมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนาได 

2.2.๔ การจัดทําแผนอตัรากําลัง ทําใหทราบขอมูลพื้นฐานทัง้ดาน จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส 

และอุปสรรคของทรัพยากรบุคคลที่มอียูในปจจุบันและในอนาคตสามารถวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใช 

ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตาง ๆ 

2.2.๕ การจัดทําแผนอตัรากําลัง เปนกจิกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการทรพัยากรบุคคล 

และวางแผนใหสอดคลองกับการดําเนนิงานของกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปอยางมี 

ประสทิธภิาพ นําไปสูเปาหมายในภาพรวมได 

2.2.๖ เปนตนแบบที่ดีใหกับหนวยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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3. กรอบแนวคดิขอบเขต ความสําคัญ  และกระบวนการ ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง๓ ป 

3.๑กรอบแนวคดิเรื่องการวางแผนอัตรากําลงั 

 3.1.1 กรอบแนวคดิเรื่องการวางแผนอัตรากาํลัง 

การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนนัน้จะเปนสวนหนึ่งของการวางแผนกําลังคนในภาพรวมของ 

องคกร ซึ่งนักวชิาการในตางประเทศ นักวชิาการไทย และองคกรตางๆ ไดใหความหมาย ดังนี้ 
 

 The State Auditor’sOffice ของรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกา ใหความหมาย 

ของการวางแผนกําลังคนคือ“กระบวนการที่เปนระบบในการระบุความตองการทุนมนุษยเพื่อมาทาํงานให 

บรรลุเปาหมายองคกรและดําเนินการพัฒนากลยุทธตางๆเพื่อใหบรรลุความตองการดังกลาว”ดังน้ันในการ 

กําหนดกรอบอตัรากําลังในความหมายนี้อาจหมายถงึกระบวนการกําหนดจํานวนและคุณภาพของทุนมนุษย 

ที่องคกรตองการเพื่อใหสามารถทํางานไดตามเปาหมายขององคกร 

 International Personnel Management Association(IPMA) ใหความหมายของ 

การวางแผนกําลังคนคือ“การวางกลยทุธดานกําลังคนใหสอดคลองกับทศิทางธุรกิจขององคกรโดยการ 

วเิคราะหสภาพกําลังคนขององคกรที่มอียูในปจจุบันเปรยีบเทยีบกับความตองการกําลังคนในอนาคตวามี 

สวนตางของความตองการอยางไรเพื่อที่จะพัฒนาหรอืวางแผนดําเนินการใหองคกรบรรลุภารกิจเปาหมาย 

และวัตถุประสงคท่ีวางไว”โดยการกําหนดกรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจเปนการหาความตองกา 

รกําลังในอนาคตที่จะทําใหองคกรบรรลุภารกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว (Mission-based 

manpower planning) 

 ศุภชยั ยาวะประภาษ ใหความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลวา“เปนกระบวนการ 

ในการกําหนดความตองการบุคลากรลวงหนาในแตละชวงเวลาวาองคกรตองการบุคลากรประเภทใดจํานวน 

เทาไรและรวมถึงวธิกีารในการไดมาซ่ึงบุคลากรที่กําหนดไวลวงหนานี้ดวยการไดมาซ่ึงบุคลากรนี้รวมตัง้แต 

การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองคกรภายในองคกรตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายใน 

ใหมคุีณสมบัติครบถวนตามที่ตองการนอกจากนัน้ยังรวมถงึการรกัษาไวซ่ึงบุคลากรตลอดจนการใชประโยชน 

จากบุคลากรใหเกดิประโยชนสูงสุดแกองคการ”  

 สํานักงาน ก.พ. ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน 

กําลังคนเชงิกลยุทธในสวนราชการวาหมายถึง“การดําเนนิการอยางเปนระบบในการวเิคราะหและพยากรณ 

เก่ียวกับอุปสงคและอปุทานดานกําลังคนเพื่อนําไปสูการกําหนดกลวธิทีี่จะใหไดกําลังคนในจํานวนและ 

สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏบิัตงิานในเวลาที่ตองการโดยมแีผนการใชและพัฒนากําลังคนเหลานัน้อยางมี 

ประสทิธภิาพและตอเนื่อง ทัง้นี้เพื่อธํารงรักษากําลังคนที่เหมาะสมไวกับองคกรอยางตอเนื่อง” 

 กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิน่ ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคนใน 

คูมอืการจัดทําแผนอัตรากําลัง3ปวาการวางแผนกําลังคน (ManpowerPlanning) หรอืการวางแผนทรัพยากร 

มนุษยเปนกจิกรรมหรอืงาน ในการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และวิธปีฏบิัตท่ีิดทีี่สุดไวลวงหนา 
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เพื่อเปนแนวทางสําหรบัดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวโดยการดําเนนิการอยางเปนระบบใน 

การวเิคราะหและวเิคราะหเก่ียวกับอุปสงคและอุปทานกําลังงานเพื่อนําไปสูการกําหนดวธิกีารที่จะใหไดกําลัง

คนที่มคีวามรูความสามารถอยางเพยีงพอหรอืกลาวโดยทั่วไปการมีจํานวนและคุณภาพท่ีจะปฏบิัติงานในเวลา

ตองการเปนกระบวนการที่เก่ียวของกับการจัดสรรจํานวนอัตรากําลังที่เหมาะสมและคัดเลือกที่มคุีณสมบัติ 

ตรงตามที่ตองการเขามาทาํงานในองคกรในชวงเวลาที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัตงิานไดบรรลุวัตถุประสงคขององค 

กรหรอือกีนัยหนึ่งการวางแผนกําลังคนคอืวธิกีารที่จะใหไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษยและรูจักปรับปรุงพัฒนา 

บุคคลเหลานัน้ใหอยูกับองคกรตอไป 

จากคําจํากัดความของนักวิชาการตางๆจงึอาจสรุปไดวาการกําหนดกรอบอัตรากําลัง 

นั้นเปนการระบุวาองคกรตองการจํานวนประเภทและลักษณะของตนทุนมนุษยมากนอยเพียงใดทั้งใน

ปจจุบันและอนาคตเพื่อใหองคกรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตรภารกิจและเปาหมาย 

ที่กําหนดไว 

3.1.2 กรอบแนวคดิในการจัดทาํแผนอัตรากําลัง ๓ ป  

   (1) แนวคดิเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงานโดยวางประเภทของบุคลากรภาครฐั

ตามความเหมาะสมใหสอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหมที่เนนความยืดหยุนแกไขงายกระจาย 

อํานาจการบริหารจัดการมีความคลองตัวและมีเจาภาพที่ชัดเจนอีกทั้งยังไดกําหนดใหเปนไปตามหลักการ 

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยในการกําหนดประเภทบุคลากรภาครัฐควรเนนใชอัตรากําลังแตละประเภท 

อยาง เหมาะสมกับภารกิจ โดยใหพิจารณากรอบใหสอดคลองกับภาร กิจและลักษณะงานของ 

เทศบาลตําบลลุมลําชี ดังน้ี 

 พนักงานเทศบาล :ปฏบิัตงิานในภารกิจหลักลักษณะงานที่เนนการใชความรู

ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิคหรือเปนงานวชิาการงานที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายหรอืลักษณะ 

งานที่มีความตอเนื่องในการทํางานมีอํานาจหนาที่ในการสั่งการบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

กําหนดตําแหนง แตละประเภทของพนักงานเทศบาลไว  ดังน้ี 

- สายงานบรหิารงานทองถ่ิน  ไดแก ปลัด  รองปลัด 

- สายงานอํานวยการทองถิ่น  ไดแก หัวหนาสวนราชการ  ผูอํานวยการกอง  

- สายงานวชิาการ  ไดแก สายงานทีบ่รรจุเริ่มตนดวยคุณวุฒปิรญิญาตรี 

- สายงานทั่วไปไดแก สายงานที่บรรจุเริ่มตนมคุีณวุฒติ่ํากวาปรญิญาตรี 

 ลูก จ า ง ป ระจํ า  :  ปฏิ บั ติ ง า น ที่ ต อ ง ใ ช ทั กษ ะ แล ะ ป ระ ส บ ก า ร ณ  

จึงมีการจางลูกจางประจําตอเนื่องจนกวาจะเกษียณอายุราชการ โดยไมมีการกําหนดอัตราขึ้นมาใหม  

หรอืกําหนด 
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ตําแหนงเพิม่จากที่มอียูเดมิและใหยุบเลิกตําแหนงหากตําแหนงทีม่อียูเดมิเปนตําแหนงวางมคีนลาออก  

หรอืเกษยีณอายุราชการ โดยกําหนดเปน ๓ กลุม  ดงันี้  

- กลุมงานบรกิารพ้ืนฐาน  

- กลุมงานสนับสนุน 

- กลุมงานชาง 

  พนักงานจาง : ปฏบิัตงิานเสรมิในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน 

งานทีม่กํีาหนดระยะเวลาการปฏบิัติงานเริ่มตนและสิ้นสุดที่แนนอนตามโครงการหรอืภารกิจในระยะสัน้  

หลักเกณฑการกําหนดพนักงานจางจะม ี3 ประเภทแต 

เทศบาลตําบลลุมลําชีเปนเทศบาลขนาดกลางดวยบรบิท ขนาด และปจจัยหลายอยาง 

จึงกําหนดจางพนักงานจาง เพยีง  2 ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจางทั่วไป 

- พนักงานจางตามภารกิจ 

                      

พนักงานเทศบาล และ

พนักงานครู จํานวน 36 

คน  คดิเป็น

47%

พนักงานจ้างทวัไป

จํานวน 18  คน  ค ิด

เป็น 

24%

พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ จํานวน  22 คน  

คดิเป็น

29%

แผนภูมิอัตรากําลัง

แสดงสัดส่วนของบุคลากรในสังกัด ทต.ลุ่มลาํชี

 
   (2) แนวคดิเรื่องการกําหนดสายงานและตําแหนงงาน ในสวนราชการ 

 การจัดสรรอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับภาระงานตลอดจนการ 

กําหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ใหตรงกับบทบาท ภารกิจของเทศบาลตําบลมากยิ่งข้ึน 

โดยจุดเนนคือ กําหนดสายงานที่สอดคลองกับหนาที่ความรบัผดิชอบมากที่สุด พรอมทัง้เอื้อตอการ 
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บรหิารทรัพยากรบุคคล อัน ไดแก   การโอน  การยาย  การวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

เปนตน ทัง้นี้เทศบาลตําบลลุมลําชีไดพจิารณาดวยวาอตัรากําลังที่มอียูในปจจุบัน มีคุณสมบัตทิัง้ในเชงิ 

คุณภาพและปรมิาณเปนอยางไรเพื่อใหสามารถบรหิารกําหนดอัตรากําลังใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยให 

พจิารณาความเหมาะสมในเชงิคุณสมบัตคิวามรูทักษะวุฒิการศึกษากลุมอาชพีที่เหมาะสมกับหนาที่ความ 

รับผดิชอบหลัก ดังนี้ 

 - สํานักปลัดเทศบาล คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒกิารศกึษาที่ใชในการบรรจุ 

และแตงตัง้ใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัดสวนใหญจะเนน 

ที่เรื่องการวางแผน นโยบาย อํานวยการทั่วไป การบรกิารสาธารณะ ฯลฯ สวนวุฒิการศกึษาที่ใชในการบรรจุ 

แตงแตงจะใชคุณวุฒติามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงานเพื่อใหพนักงานแตละตําแหนง 

สามารถปฏบิัตงิานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณที่แตละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ   ความรู  ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ ใช ในการบรรจุ 

และแตงตัง้ใหพนักงานเทศบาลลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองคลังจะเนนที่เรื่องการเงิน 

การบัญชีการพัสดุการจัดเก็บรายไดฯลฯสวนวุฒกิารศกึษาที่ใชในการบรรจุแตงตัง้จะใชคุณวุฒติามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงของแตละสายงานเพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏบิัตงิานไดเต็มความสามารถและ 

ตรงตามความรู  ประสบการณที่แตละคนมี 
 - กองชาง คุณสมบัต ิ ความรู ทักษะ วุฒิการศกึษา ที่ใชในการบรรจ ุ

และแตงตัง้ใหพนักงานเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจางดํารงตําแหนงในกองชางสวนใหญจะเนนที่เรื่อง

สายงานชางการกอสรางการออกแบบการประมาณการราคาฯลฯสวนวุฒิการศึกษาท่ีใชในการบรรจุแตงตัง้ 

จะใชคุณวุฒติามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงานเพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏบิัติ 

งาน ไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณที่แตละคนมี 
 - กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติความรูทักษะวุฒกิารศึกษา 

ที่ใชในการบรรจุและแตงตัง้ใหพนักงานเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจางดํารงตําแหนงในกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมสวนใหญจะเนนท่ีเรื่องการวางแผนการศึกษาการพัฒนาการศกึษาประเพณีวัฒนธรรม 

ทองถิ่นภูมปิญญาการบรกิารสาธารณฯลฯสวนวุฒกิารศึกษาที่ใชในการบรรจุแตงตัง้จะใชคุณวุฒติาม 

มาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงานเพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏบิัตงิานไดเต็มความ 

สามารถและตรงตามความรู  ประสบการณที่แตละคนมี 
 - กองสวัสดกิารสงัคม คุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษาที่ใชในการบรรจุ 

และแตงตัง้ใหพนักงานเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจางดํารงตําแหนงในกองสวัสดิการสวนใหญจะเนน

ที่เรื่องการสงเสรมิสวัสดกิารเบี้ยยังชพีผูสูงอายุคนพกิารปวยโรคเอดสเด็กที่ไดรับผลกระทบฯลฯสวนวุฒกิาร 

ศึกษาที่ใชในการบรรจุแตงตัง้จะใชคุณวุฒติามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงานเพื่อใหพนักงานแต

ละตําแหนงสามารถปฏบิัตงิานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู ประสบการณที่แตละคนมี 
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 - กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม คุณสมบัต ิ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา 

ที่ใชในการบรรจุและแตงตัง้ใหพนักงานเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจางดํารงตําแหนงในกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอมสวนใหญจะเนนที่เรื่องการวางแผนรักษาพยาบาลใหการบรกิารสาธารณสุขอนามัยสิ่งแวดลอม

การบริการสาธารณะฯลฯสวนวุฒิการศึกษาท่ีใชในการบรรจุแตงตัง้จะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง

ของแตละสายงานเพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏบิัตงิานไดเตม็ความสามารถและตรงตามความรู  

ประสบการณที่แตละคนมี 

3.1.3 แนวคดิในการวเิคราะหอุปสงคกําลังคน (Demand Analysis) 

เพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงานจําเปนตองสรางกระบวนการ

รวบรวมขอมูลท่ีสะทอนภาระงานจรงิของหนวยงาน แบบ  360 องศา โดยแบงออกเปน 3 มิติเชิงเวลาคือ 

มติขิอมูลในอดตี มติขิอมูลในปจจุบัน และมติขิอมูลในอนาคตดังตาราง 

History ForecastToday

ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่เฉพาะขอ้มูลในอดตี (Can't measure workload by just looking at history)
ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่เฉพาะภาระงานผ่านภาพในอนาคต (Can't measure workload by just looking at forecast)

พิจารณาขอ้มูลการปฏิบัติงานจริง
ของพนักงานในหน่วยงาน

พิจารณาภารกิจ/บทบาท/วิสัยทัศนที์องคก์ร
มุ่งหวงัและส่งผลถึงต่อภาระงานของ

หน่วยงาน

พิจารณา
อตัรากาํลงั
ปัจจุบัน

• เปิดโอกาสให้หน่วยงานแสดง
ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะแลว้
นาํขอ้มูลเหล่านีมาประกอบการ
วิเคราะห์

• เก็บประเด็น (Issues)ทีเกียวขอ้ง
กบัอตัรากาํลงัจากผูป้ฏิบัติงาน 
และผูเ้กียวขอ้ง (360 องศา)

• รบัขอ้มูลการดาํเนินงานจริง
ของหน่วยงานในอดีต

• แนวทางการปฏิบัติงานทีไดร้บั
การพิสูจนแ์ลว้

• ขอ้มูลเชิงปริมาณทีวดั
อตัรากาํลงัทีตอ้งการ (FTE)

• เปิดรบัประเด็นทีเกียวกบั
วิสัยทัศน ์ภารกิจเร่งด่วน 
ภารกิจหลกัซึงส่งผลต่อความ
ตอ้งการอตัรากําลงั

• วิเคราะห์แนวโนม้ของภาระ
งานจากผลผลิตทีตอ้งการจาก
หน่วยงาน (Drivers)

 

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องตนสะทอนใหเห็นวาการวเิคราะหความตองการอัตรากําลังของ 

เทศบาลตําบลลุมลําชีไมอาจข้ึนอยูกับกระบวนการใดกระบวนการหน่ึงอยางตายตัวไดตองอาศัยการผสม 

ผสานและความสอดคลองสม่ําเสมอ (Consistency) ของหลายมติทิี่ยนืยันตรงกัน เชนเดียวกันกับ American 

Academy of Politicaland SocialScience ที่ไดใหความเห็นวา“การจัดสรรอตัรากําลังนัน้ควรคํานงึถึงปจจัยและ 

กระบวนการตางๆ มากกวาหนึ่งตัวในการพจิารณา” 

จากมติิการพจิารณาอัตรากําลังดานบนนัน้สามารถนํามาสราง “กรอบแนวความคิดการ 

วเิคราะหอัตรากําลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ไดดังน้ี 
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FTE DRIVER

ISSUE

องคป์ระกอบทีนาํมาใช้
Supply Pressure

Strategic objective

การพิจารณาอตัรากาํลงัดว้ยการใชเ้พยีงวิธีการเดียว อาจเกิดความคลาดเคลือนขึนได ้
จึงควรพจิารณาผ่านวิธีการทีหลากหลายและยึดโยงกันเพือใหผ้ลลัพธมี์ความน่าเชือถือยงิขึน

Effective Manpower Planning Framework

มุมมองไปสู่อนาคต มุมมองปัจจุบัน มุมมองอดีต 

 FTE (Full Time 
Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 
Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 
many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science 

 

  เมื่อนํากรอบแนวความคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Manpower Planning 

Framework)  ม าพิจารณาอัตร ากํ า ลั งของหน วยงานโดย เปรี ยบ เสมือนกระจก  6 ด าน 

สะทอนและตรวจสอบความเหมาะสมของอัตรากําลัง ในเทศบาลตําบลลุมลําชี ที่มอียูดังนี้ 

กระจกดานที่ 1Strategic objective: เพื่อใหการดําเนนิการของเทศบาลตําบลลุมลําชี 

บรรลุผลตามพันธกจิที่ต้ังไวจําเปนตองจัดสรรอัตรากําลังใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการโดยจะเปน 

การพจิารณาวางานในปจจุบันที่ดําเนินการอยูนัน้ครบถวนและตรงตามภารกิจหรอืไมอยางไรหากงานที่ทําอยู 

ในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคตก็ตองมกีารวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทศิทางใน 

อนาคตรวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนนิการแลวอาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวนรา

ชการเปลี่ยนแปลงไปทัง้น้ีเพือ่ใหเกิดการเตรยีมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรบัสถานการณในอนาคต 

การวางแผนอัตรากําลังคนในดานนี้ เทศบาลตําบลลุมลําชี  จะพจิารณาคุณวุฒิการศกึษา  ทักษะ และ 

ประสบการณ ในการบรรจุบุคลากรเปนสําคัญ เชน ผูมคีวามรูความสามารถดานการรักษาพยาบาล มคุีณวุฒิ 

การศกึษาดานการพยาบาลพยาบาลศาสตรสาธารณสขุทันตสาธารณสุขฯลฯจะบรรจุใหดํารงตาํแหนงในสวน

ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเพื่อแกไขปญหาและบรกิารสาธารณสุขใหกับประชาชนในพื้นที่ไดอยาง 

ทั่วถึง เปนตน 

กระจกดานที2่Supplypressure:เปนการนําประเด็นคาใชจายเจาหนาที่เขามารวมในการ 

พจิารณาเพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมอียูอยางมปีระสทิธภิาพสูงสุดโดยในสวนนี้จะคํานงึการจัดสรร 

ประเภทของพนักงานเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจางโดยในหลักการแลวการจัดประเภทลักษณะงาน 

ผดิจะมผีลกระทบตอประสทิธภิาพและตนทุนในการทํางานของเทศบาลตําบลลุมลาํชี  ดังนัน้ในการ 
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กําหนดอัตรากําลังจะตองมกีารพจิารณาวาตําแหนงที่กําหนดในปจจุบันมคีวามเหมาะสมหรอืไม หรอืควร 

เปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนง เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตรากําลังในดานนี้เทศบาลตําบลลุมลําชีไดกําหนดอัตรากําลังในแตละสวน 

ราชการประกอบดวยหัวหนาสวนราชการ1อัตราตําแหนงระดับผูอํานวยการกองมหีนาที่บงัคับบัญชาบุคลากร

ในสวนราชการน้ัน ๆ ทุกตําแหนง  ตําแหนงรองลงมา จะเปนตําแหนงแตละงานซ่ึงกําหนดเปนสายงานวชิาการ 

ผูมคุีณวุฒริะดับปรญิญาตรตีําแหนงสายงานทั่วไปผูมคุีณวุฒติ่ํากวาปรญิญาตรลีูกจางประจําพนักงานจาง 

ตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปตามลําดับการกําหนดในลําดับชัน้เพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและมผีูรบั

ผดิชอบสายงานนัน้ ๆ เปนผูมคีวามรูประสบการณ ที่แตละตําแหนงควรมเีปนสาํคัญ 

กระจกดานที่3FullTimeEquivalent(FTE):เปนการนําขอมูลเวลาที่ใชในการปฏิบตังิานตาม

กระบวนการจรงิ (Work process) ในอดตีเพื่อวเิคราะหปรมิาณงานตอบุคคลจรงิ อยางไรก็ดกีอนจะคํานวณ 

FTE ตองมกีารพิจารณาปรมิาณงานดังตอไปนี้ 

o พจิารณางานพนักงานเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจาง ในสายงานวา 

 สอดคลองกับสวนราชการ /สวนงานนี้หรอืไม 

 มภีาระงานท่ีตองอาศยัสายงานดังกลาวหรอืไม 

 การมีสายงานนี้ในสวนราชการ เอ้ือตอการบรหิารทรัพยากรบุคคลหรอืไม 

o พจิารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบวา 

 ลักษณะความเชี่ยวชาญไมสอดคลองกับงานหลักของเทศบาลตําบลลุมลําชี 

 ไมมีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ตองอาศัยสายงานดังกลาว / หรือทดแทนดวย 

สายงานอื่นที่เหมาะสมกวาได 

 การมีสายงานนี้ในหนวยงานมิไดชวยเอื้อตอการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 

การคดิปรมิาณงานแตละสวนราชการ 

 การนําปรมิาณงานที่เกิดข้ึนแตละสวนราชการ มาเพื่อวเิคราะหการกําหนดอัตรา  

และคํานวณระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยเทศบาลตาํบลลุมลําชี 

ไดใชวธิคิีดจากสูตรการคํานวณหาเวลาปฏบิัตริาชการ  ดังนี้ 

จํานวนวันปฏบิัตริาชการ  1  ป   x  6  =  เวลาปฏิบัตริาชการ  

แทนคา   230 x 6  = 1,380   หรอื  82,800  นาที 
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หมายเหต ุ

1. 230   คอื จํานวนวัน ใน  1 ป ใชเวลาปฏบิัตงิาน  230  วันโดยประมาณ 

2. 6   คอื ใน 1 วัน ใชเวลาปฏบิัตงิานราชการ เปนเวลา  6 ชั่วโมง 

3. 1,380 คอื จํานวน วัน คูณดวย จํานวน ชั่วโมง / 1 ป ทํางาน 1,380  ชั่วโมง 

4. 82,800 คอื ใน 1 ชั่วโมง ม ี60 นาท ีดังนัน้ 1,380 x 60 จะได  82,800 นาที 

 

 กระจกดานที่  4Driver: เปนการนําผลลัพธที่พึงประสงคของเทศบาลตําบลลุมลําชี 

(ที่ยดึโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจของเทศบาลตําบลลุมลําชี) มายดึโยงกับจํานวนกรอบกําลังคนที่ตองใช 

สําหรับการสรางผลลัพธที่พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยเนนที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ 

สอดคลองและตอบโจทยกับการประเมินประสทิธภิาพของเทศบาลตําบลลุมลําชี  (การตรวจประเมนิ LPA)  

 

กระจกดานที่ 5360° และ Issues: นําประเด็นการบริหารคน/องคกรมาพิจารณา 

อยางนอยใน 3 ประเด็นดังน้ี 

 ประเด็นเร่ืองการจัดโครงสรางองคกรเนื่องจากการจัดโครงสรางสวนราชการและ

การแบงงานในแตละสวนราชการนัน้จะมผีลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนจํานวนมาก เชน 

หากกําหนดโครงสรางสวนราชการ หรอื กําหนดฝาย 

มากจะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนอกีตามมาไมวาจะเปนระดับหัวหนาสวนราชการ งานในสวนราชการ  

งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น  ซ่ึงเทศบาลตําบลลุมลําชี 

พจิารณาทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนัน้มคีวามเหมาะสมแลว 

โดยปจจุบัน ม ี6 สวนราชการ ไดแก สํานักงานปลัด  กองคลัง  กองชาง  กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดกิารสังคม และ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  

 ประเด็นเร่ืองการเกษียณอายุราชการ เน่ืองจากเทศบาลตําบลลุมลําชีเปนองคกร 

ที่มขีาราชการสูงอายุจํานวนหนึ่งดังนัน้จงึตองมกีารพิจารณาถงึการเตรยีมการเรื่องกรอบอตัรากําลังที่จะรอง 

รับการเกษยีณอายุของขาราชการทัง้นี้ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรูการปรับตําแหนงอัตรากําลังที่ 

เหมาะ สมข้ึนทดแทนตําแหนงที่จะเกษยีณอายุออกไป เพื่อใหสามารถมบุีคลากรปฏิบัตงิานตอเนื่อง และ 

สามารถคาดการณ วางแผนกําหนดเพื่อรองรับสถานการณในอนาคตขางหนาเก่ียวกับกําลังคนได 

 มุมมองของผูมสีวนเกี่ยวของเขามาประกอบการพจิารณา 

โดยเปนขอมูลที่ไดมาจากแบบสอบถามหรอืการสัมภาษณผูบรหิาร หรอื หัวหนาสวนราชการซ่ึงประกอบดวย  

นายกเทศมนตรตํีาบลลุมลําชี  รองนายกเทศมนตรตีําบลลุมลําช ี ปลัดเทศบาลตําบลลุมลําช ี

รองปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี และหัวหนาสวนราชการ ทัง้ 6 สวนราชการ การสอบถาม หรอืการสัมภาษณ 

ผูบรหิารหรอืหัวหนาสวน 
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ราชการของเทศบาลตําบลลุมลําชีเปนการวางแผนและเตรยีมการในมมุมองของผูบรหิารและผูปฏบิัตงิานเพื่อ 

ปรับปรุงและกําหนดทศิทางใหสอดคลองในทศิทางเดยีวกัน ระหวางผูบรหิารและผูปฏบิัติงาน 

กระจกดานที่6Benchmarking:เปรยีบเทียบสัดสวนอัตรากําลังกับเทศบาลตําบลขนาดเดยีว

กัน  พื้นที่ใกลเคียงกัน  ซ่ึงไดแก  เทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผวและเทศบาลตําบลทุงทอง ซ่ึงเทศบาล 

ตําบลทัง้สองแหง เปนหนวยงานที่อยูในเขตพื้นที่ตดิตอกัน จํานวนหมูบานประชาชน  ภูมปิระเทศ  บรบิท 

ในลักษณะเดยีวกัน 
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แผนภูมิเปรียบเทีบบอัตรากําลัง

กับองคก์รปกครองส่วนท้องถินใกล้เคียง

 
   

จากแผนภูมกิารเปรยีบเทยีบอัตรากําลังของเทศบาลตําบลลุมลําชีเทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผวแล

ะเทศบาลตําบลทุงทองซึ่งเปนเทศบาลที่มีประชากรขนาดใกลเคียงกันบรบิทลักษณะภูมปิระเทศใกลเคียงกัน 

และเขตพื้นที่ตดิตอกันจะพบวาการกําหนดอัตรากําลังของเทศบาลมอีัตรากําลังแตกตางกันดังนัน้ในเรื่องของ 

การกําหนดตําแหนงเมื่อเปรยีบเทยีบกับ หนวยงานแลว  การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  

2564 – 2566  ของเทศบาลตําบลลุมลําชี  จงึมคีวามจําเปนตองปรบัเกลี่ยตําแหนงเพิม่ตําแหนงและจํานวน 

ปรมิาณคนที่มอียูขณะปจจุบันเพื่อใหสามารถที่จะปฏบิตังิานไดอยางมปีระสทิธิภาพไดสวนตําแหนงที่ยงัวางไม

มคีนครองเทศบาลตําบลลุมลําชีไดขอใชบัญชจีากการสอบของกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินและคาดการณ 

วาในปงบประมาณ2564–2566ตามกรอบอัตรากําลัง3ป การจะไดพนักงานเทศบาลจากการสอบและทําให 

พนักงานเทศบาลเพิ่มขึน้สามารถปฏบิัติงานไดอยางมีประสทิธภิาพยิง่ขึ้น 
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3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทําแผนอัตรากาํลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6 

เทศบาลตําบลลุมลําชี ไดแตงตัง้คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 – 

๒๕๖6ซึ่งประกอบดวยนายกเทศมนตรีเปนประธานปลดัเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหนาสวนราชการทุกสวน

ราชการเปนกรรมการมีหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเปนกรรมการและเลขานุการและขาราชการหรอืพนักงาน 

สวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมายไมเกนิ2คนเปนผูชวยเลขานุการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปโดยมขีอบเขตเนื้อหา 

ครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ  ดงัตอไปนี้ 

 3.2.1วิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลลุมลําชี 

ตามกฎหมายจัดตัง้องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายผูบริหารและ 

สภาพปญหาของเทศบาลตําบลลุมลําชี 

 3.2.2กําหนดโครงสร างการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน 

เพื่ อ รอง รั บ ภา ร กิ จ  ต า มอํ า นาจ ห น าที่ คว าม รั บ ผิ ดชอบ  ให ส า ม า รถแก ปญหา ขอ ง เ ทศบ าล 

ไดอยางมปีระสทิธภิาพและตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3.2.3กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสม 

กับภาระหนาที่ความรับผดิชอบปรมิาณงานและคุณภาพของงานรวมทัง้สรางความกาวหนาในสายอาชีพของ 

กลุมงานตางๆ 

 3.2.๔กําหนดความตองการพนักงานจางในเทศบาลตาํบลลุมลําชี โดยใหหัวหนาสวน 

ราชการเขามามสีวนรวมเพื่อกําหนดความจาํเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจ 

และอํานาจหนาทีท่ี่ตองปฏบิัติอยางแทจรงิและตองคํานงึถงึโครงสรางสวนราชการและพนักงานเทศบาลใน 

เทศบาลตําบล ประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง 

 3.2.๕กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตาํแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ 

อาํนาจหนาที่ความรับผดิชอบปรมิาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของเทศ

บาลตําบลลุมลําช ี

 3.2.๖จัดทํากรอบอัตรากําลัง๓ปโดยภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลตองไมเกิน 

รอยละสี่สบิของงบประมาณรายจาย 

 3.2.๗ใหพนักงานเทศบาลตําบลลุมลําชีและพนักงานจางทุกคนไดรับการพัฒนาความรู 

ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

3.3 ความสําคญัของการกําหนดกรอบอัตรากําลงัคน 

 การวางแผนกําลังคนและการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนมคีวามสําคัญ เปนประโยชน ตอ 

เทศบาลตําบลและสงผลกระทบตอความสําเร็จหรอืความลมเหลวของ เทศบาลตาํบล การกําหนดอัตรา 

กําลังคนอยางเปนระบบและตอเนื่องจะชวยทําใหเทศบาลตําบลลุมลําชี  



-13- 

 

สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทีม่กีารเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางทันทวงททีําใหการจัดหา 

การใชและการพัฒนาทรพัยากรบุคคลเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพดงันัน้การกําหนดกรอบอตัรากําลังคนจงึมี 

ความสําคัญและเปนประโยชนโดยสรุปได ดังน้ี 

3.3.1 ทําใหเทศบาลตาํบลลุมลาํชี สามารถพยากรณสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

จากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจการเมอืงกฎหมายและเทคโนโลยทีําใหเทศบาลตําบลลุมลาํชีสามารถ 

วางแผนกําลังคนและเตรยีมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนา(EarlyWarning)ซึ่งจะชวยทําใหปญหา

ที่เทศบาลตําบลลุมลําชี จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได 

3.3.2 ทําใหทราบขอมูลพื้นฐานทัง้ดานอุปสงคและอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มอียู 

ในปจจุบันและในอนาคตเทศบาลตําบลลุมลําชีจงึสามารถวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใชทรัพยากรบุคคลให 

สอดคลองกับสภาวะแวดลอมตางๆ ที่มกีารเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะเปนกิจกรรมเช่ือมโยงระหวางการจัดการ 

ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชงิกลยุทธของเทศบาลตําบลลุมลําชีใหสอดคลองกันทําใหการดําเนนิการ 

ของเทศบาลตําบลลุมลําชี เปนไปอยางมปีระสิทธภิาพนําไปสูเปาหมายที่ตองการ 

3.3.4 ชวยลดปญหาดานตางๆเก่ียวกับการบรหิารกําลังคนเชนปญหาโครงสรางอายุ 

กําลังคนปญหาคนไมพอกับงานตามภารกิจใหมเปนตนซึ่งปญหาบางอยางแมวาจะไมอาจแกไขใหหมดสิ้นไปได

ดวยการวางแผนกําลังคนแตการที่หนวยงานไดมีการวางแผนกําลังคนไวลวงหนาก็จะชวยลดความรุนแรงของ

ปญหานัน้ลงได 

3.3.5 ชวยใหเทศบาลตําบลลุมลําชีสามารถที่จะจัดจํานวนประเภทและระดับทักษะของ

กําลังคนใหเหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทําใหกําลังคนสามารถปฏบิตังิานไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

สงผลใหทัง้กําลังคนและเทศบาลตําบลลุมลําชี 

บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอันจะสงผลใหเกดิประโยชนสูงสุดของเทศบาลตําบลลุมลําชี โดยรวม 

3.3.6 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะทําใหการลงทุนในทรัพยากรบุคคลของเทศบาล

ตําบลลุมลาํชีเกิดประโยชนสูงสุดและไมเกิดความสูญเปลาอันเน่ืองมาจากการลงทุนผลติและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของหนวยงานไมตรงกับความตองการ 

3.3.7 ชวยทําใหเกิดการจางงานที่เทาเทยีมกันอยางมปีระสทิธภิาพ (Equal Employment 

Opportunity : EEO) เน่ืองจากการกําหนดกรอบอัตรากําลังจะนําไปสูการวางแผนกําลังคนที่มปีระสิทธิภาพ 

อนัจะสงผลใหการจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสําเร็จ โดยเริ่มตัง้แตกิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก 

การบรรจุแตงตัง้การพัฒนาและฝกอบรมการประเมนิผลการปฏบิัตงิานการวางแผนความกาวหนาในสาย 

อาชีพ การวางแผนสบืทอดตําแหนง การจายคาตอบแทน เปนตน 
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 3.4 กระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลงั ๓ป ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 

   3.4.๑ แตงตัง้คณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

   3.4.๒ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

  3.4.2.1 ทบทวนวสิัยทัศน พันธกิจและยทุธศาสตรของเทศบาลตําบลลุมลําชี 

3.4.2.๒ ทบทวนขอมูลพื้นฐานเทศบาลตําบลลุมลําชี เชน กฎระเบยีบ 

การแบงสวนราชการภายใน 

และกรอบอัตรากําลังในแตละหนวยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เปนตน 

    3.4.2.๓ วเิคราะหอัตรากําลังในปจจุบัน (Supply Analysis) 

   3.4.๓ เพื่อจัดทํารางแผนอัตรากําลัง ๓ปของเทศบาลตําบลลุมลาํชี 

และสงคณะทํางานเพื่อปรับแตงรางแผนอตัรากําลัง 

   3.4.๔ เทศบาลตําบลลุมลําช ีขอความเห็นชอบรางแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

ตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูม ิ(ก.ทจ.ชัยภูมิ)  

   3.4.๕ เทศบาลตําบลลุมลําชี ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจํางบประมาณ 

2564 – 2566   

   3.4.๖ เทศบาลตําบลลุมลําชีจัดสงแผนอัตรากําลังที่ประกาศใชแลว ให อาํเภอ 

และจังหวัด และสวนราชการในสังกัด 

ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทําแผนอัตรากาํลัง 3 ป เทศบาลตําบลลุมลําชี 

วัน เดอืน ป รายการที่ดําเนนิการ หมายเหต ุ

8  ก.ค.63 แตงตัง้คณะทํางาน  

14 ก.ค.60 ประชุมคณะทํางาน ทบทวนวสิัยทัศน พันธกิจ  ยุทธศาสตร 

ภารงาน  อัตรากําลังที่มอียู ฯลฯ 

17 ก.ค.63 ขอแผนอัตรากําลัง 3 ป ทต.ขางเคียง ทต.บานคายหมื่นแผว, 

ทต.ทุงทอง(เปรยีบเทยีบ) 

20 ก.ค.63 จัดสงรางแผนใหคณะทํางานพจิารณา พจิารณารางแผนอัตรากําลัง 3 ป 

20 – 30ก.ค.63 เสนอคณะอนุกรรมการจดัทําแผนอัตรากําลัง 

3 ป จังหวัดชัยภมูพิจิารณา 

 

26 ส.ค.63 ก.ท.จ.จังหวัดชัยภูม ิ

ประชุมพจิารณาใหความเห็นชอบ 

 

ก.ย.63 จังหวัดจัดสงมต ิก.ท.จ. ให ทต.ลุมลําชี ปลายเดอืน ก.ย.63 

ก.ย.63 ประกาศใชแผนอตัรากําลัง 3 ป  1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.66 

ต.ค.63 รายงานและจัดสงแผนอัตรากําลัง 3 ป  จังหวัดชัยภูม ิ, อาํเภอบานเขวา 
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4.  สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน 

เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง 3 ปของเทศบาลตําบลลุมลําช ีมคีวามครบถวน เทศบาลตําบลลุมลําช ี  

สามารถดําเนนิการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมปีระสทิธภิาพ     

เทศบาลตําบลลุมลําชวีเิคราะหสภาพปญหาในเขตพื้นที่ของเทศบาลวามปีญหาอะไรและความจําเปนพื้นฐาน 

และความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สําคัญ  ดังน้ี   

1.  ปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน 

        1.1  การคมนาคมขนสงระหวางหมูบานไมสะดวก 

        1.2  ปญหาการไมมโีทรศัพทสาธารณะไมเพยีงพอ 

        1.3  ไฟฟาสาธารณะไมเพยีงพอ 

2. ปญหาการผลติ  การตลาด  รายไดและการมงีานทาํ 

          2.1  การประกอบอาชีพในหมูบาน 

               - ปญหาการขาดความรูโอกาสในการประกอบอาชีพ 

               - ปญหาการขาดการรวมกลุมอาชพี 

           2.2  ความรูทางดานเทคโนโลย ี การพัฒนาการเกษตร 

3.  ปญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 

          3.1  ปญหาแลงขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข และอนามัย 

          3.2  ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 

          3.3  ปญหาการใหบรกิารสุขภาพของผูสูงอาย ุ, เด็ก , สตร ีและคนพกิาร  ไมทั่วถึง 

          3.4  ปญหาการแพรระบาดและการปองกันยุงลาย  โรคพษิสุนัขบา 

4.  ปญหาน้าํกนิ  - น้ําใช เพื่อการเกษตร 

          4.1  การขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค - บรโิภคในฤดูแลง 

4.2 ระบบประปาหมูบาน และประปาสวนภมูภิาคไมเพยีงพอ 

5.  ปญหาขาดความรูเพือ่การปรับปรุงคุณภาพชวีติ 

        5.1  ปญหาการขาดแหลงขอมูลขาวสาร 

5.2 การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 

6.  ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 

6.1  ปญหาน้ําเสยีจากฟารมเลี้ยงสัตวและโรงสีขาว 

  6.2  น้ําในคลองชลประทาน / คลองธรรมชาติ มนี้ําเค็มเขาถึงในบางฤดูกาล 

         ไมสามารถนําน้ํามาใชในการประกอบอาชพีเกษตรกรรมและ อุปโภค - บรโิภค ได   

  6.3  คลองตื้นเขนิ มวีัชพชืข้ึนปกคลุมทําใหการระบายน้ําไมสะดวก 
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7.  ปญหาการบรหิาร  และการจัดการของเทศบาล 

7.1  ความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชน 

7.2  บุคลากรภาคปฏบิัติมไีมเพยีงพอ 

 

ความตองการของประชาชน 

1. ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน 

       1.1  ขุดลอกคลอง  ,  สรางสะพาน  คสล. ,   วางทอระบายน้าํ 

       1.2  องคการโทรศัพทสาธารณะใหเพยีงพอทุกหมูบาน  

       1.3  ตดิตัง้ไฟฟาสาธารณะเพิ่มขึ้น 

       1.4  ปรบัปรงุซอมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผวิถนนลาดยาง 

2.  ความตองการดานการผลติ  การตลาด  รายได และการมงีานทํา 

      2.1  จัดตัง้ศูนยขอมูลในการผลิตทางการเกษตร 

      2.2  ฝกอบรมความรู  ดานวชิากร และการศกึษาดูงาน 

      2.3  สนับสนุนเงินทุนพรอมอุปกรณ 

      2.4  ใหความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3.  ความตองการดานสาธารณสุข และอนามยั 

       3.1  ฝกอบรมใหความรูทางโภชนาการอนามัยแม และเด็ก 

       3.2  ใหความรูดานสุขศกึษา 

       3.3  ใหมกีารปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ  กําจัดยุงลายและรณรงคโรคพษิสุนัข 

       3.4  ตองการดูแลสุขภาพผูสูงอาย ุ, เด็ก, สตร ีและคนพกิาร  สงเคราะหผูสูงอายุ 

4.  ความตองการดานน้ํากนิ  - น้ําใช เพื่อการเกษตร 

  4.1  ใหมกีารขุดลอกคลองสงน้ํา และกําจัดวัชพชื 

4.2  ใหมกีารขยายเขตประปาหมูบานทุกหมูบาน 

5.  ความตองการดานความรู เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชวีติ 

         5.1  ฝกอบรมใหความรูดานอาชพี  มีศูนยขอมูล   หองสมุดชุมชน 

         5.2  ใหความรูดานการจัดศกึษา การศกึษานอกระบบ  

         5.3  ใหความรูเก่ียวกับการปองกัน และแกไขปญหายาเสพตดิตางๆ 

        5.4  ฟนฟูและสงเสรมิศลิปวัฒนธรรม และภมูปิญญาทองถิ่น 
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6.  ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติ 

         6.1  รณรงคใหความรูในการไมปลอยน้ําเสียลงคลอง 

         6.2  ฝกอบรมจัดตัง้เยาวชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

         6.3  ขุดลอกคลองที่ต้ืนเขิน และกําจัดวัชพชื 

7.  ความตองการดานการบรหิาร และจัดการของเทศบาล 

          7.1  จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน กลุมสตรี,  

กลุมอาสาอ่ืนๆ 

          7.2  จัดหาบุคลากรใหเพยีงพอในการปฏบัิตงิาน 

5. ภารกจิ อํานาจหนาที่ของเทศบาล 

                  การพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลลุมลําชี  นัน้ เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการ 

รวมคิดรวมแกไขปญหารวมสรางรวมจัดทาํสงเสรมิความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลลุม 

ลําชี ใหมสีวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ในทุกดาน การพัฒนาเทศบาลตําบลลุมลาํชี จะสมบูรณได จําเปนตอง 

อาศัยความรวมมือของชุมชน ในพื้นท่ีเกดิความตระหนกัรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไข 

ปญหากันอยางจรงิจัง  เทศบาลตําบลลุมลําช ียงัไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัย 

ของประชากรนอกจากนัน้ยังได เนนการสงเสรมิ และสนับสนุนใหการศกึษาเด็กกอนวัยเรยีน และพัฒนา 

เยาวชนใหพรอมที่จะเปนบคุคลากรที่มคุีณภาพโดยยดึกรอบแนวทางในการจดัระเบียบการศึกษา  สวนดาน 

พัฒนาอาชพี นัน้    จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทองถิ่น และยงัจัดใหตัง้เศรษฐกิจแบบพอเพยีง 

โดยสวนรวม 

  การวเิคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีของของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัตเิทศบาล  พ.ศ.  

2496  และตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.  2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ เทศบาลใชเทคนิค Swot เขามาชวย ทัง้น้ีเพื่อใหทราบวาเทศบาล 

มอีํานาจหนาที่ที่จะเขาไปดําเนนิการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร 

โดยวเิคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภยัคุกคาม ในการดําเนนิการตามภารกิจตามหลัก SWOT เทศบาลตําบล 

ลุมลําช ี กําหนดวธิีการดําเนนิการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิแผน 

พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบรหิารทองถิ่น 

ทัง้นี้สามารถวเิคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูใน ตามพระราชบัญญัติ 

เทศบาล  พ.ศ.  2496 และตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หนาที่ของเทศบาล มาตรา 49 (ยกเลิก) (ความในมาตรา 49 แหง พ.ร.บ. 
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เทศบาล พ.ศ.2496 ถูกยกเลิก โดยมาตรา 13 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที ่11) พ.ศ.2543) มาตรา 50 

ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมหีนาที่ตองทาํในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 

 (1) รักษาความสงบเรยีบรอยของประชาชน 

 (2) ใหมแีละบาํรุงทางบกและทางน้ํา 

 (3) รักษาความสะอาดของถนน หรอืทางเดนิและที่สาธารณะรวมทัง้การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล   

 (4) ปองกันและระงับโรคตดิตอ  

 (5) ใหมเีครื่องใชในการดับเพลิง 

 (6) ใหราษฎรไดรับการศกึษาอบรม 

 (7) สงเสรมิการพัฒนาสตรเีด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพกิาร 

   (8) บํารงุศลิปะ จารตีประเพณภีูมปิญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดขีองทองถ่ิน  

 (9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัตใิหเปนหนาที่ของเทศบาล 

 (ยกเลกิความใน (7) ของมาตรา 50 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 

ซ่ึงแกไขเพิ่มเตมิโดยประกาศของคณะ ปฏวิัติฉบับที่ 336 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 

และใหใชความขางตนแทน ตามมาตรา 10 แหง พ.ร.บ.เทศ บาล (ฉบับที ่10) พ.ศ. 2542 

และเพิ่มเติมความใน (8) (9) ตามมาตรา 11 แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที ่10) พ.ศ. 2542)  

มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังตอไปนี้ 

 (1) ใหมนํ้ีาสะอาดหรอืการประปา  

 (2) ใหมโีรงฆาสัตว 

 (3) ใหมตีลาด ทาเทยีบเรอืและทาขาม  

 (4) ใหมสุีสานและฌาปนสถาน  

 (5) บํารงุและสงเสรมิการทํามาหากินของราษฎร  

 (6) ใหมแีละบาํรุงสถานที่ทาํการพทิักษรักษาคนเจ็บไข 

   (7) ใหมแีละบาํรุงการไฟฟาหรอืแสงสวางโดยวิธอีื่น 

   (8) ใหมแีละบํารงุทางระบายน้ํา 

 (9) เทศพาณชิย  

(ยกเลกิความในมาตรา 51 แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496และใหใชขอความขางตนแทน ตามมาตรา 3    

แหง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2511) 
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  ภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจเทศบาลสามารถจะแกไขปญหาเทศบาลตําบล 

ลุมลําช ี ไดเปนอยางด ีมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยคํานึงถงึความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ 

ประกอบดวยการดําเนนิการของเทศบาล จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผน 

พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผูบรหิารของ 

เทศบาลเปนสําคัญ 

 

1.สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ  

ฉบับที่ 12  ที่วางกรอบไว 
 

  ยุทธศาสตรที่ ๑ : การเสรมิสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

ยุทธศาสตรที่ ๒ : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

  ยุทธศาสตรที่ ๓ : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยัง่ยนื  

ยุทธศาสตรที่ ๔ : การเตบิโตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื  

  ยุทธศาสตรที่ ๕ : การเสรมิสรางความมั่นคงแหงชาตเิพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ัง 

                       และยั่งยนื  

ยุทธศาสตรที่ ๖ : การบรหิารจัดการในภาครฐั การปองกันการทุจรติประพฤติมชิอบและ  

                       ธรรมาภบิาลในสังคมไทย  

ยุทธศาสตรที่ ๗ : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส  

  ยุทธศาสตรที่ ๘ : การพัฒนาวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีวจิัย และนวัตกรรม  

  ยุทธศาสตรที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมอืง และพื้นที่เศรษฐกิจ  

  ยุทธศาสตรที่ ๑๐ : ความรวมมอืระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

2. สอดคลองกบันโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่วางกรอบไว 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสรมิสรางสังคมเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การเพิ่มศกัยภาพการพัฒนาสภาพแวดลอมสูอนาคต 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเสรมิสรางความสงบเรยีบรอยและความมั่นคงภายใน  

ยุทธศาสตรที่ ๔ การวางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุล 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาภูมภิาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
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3.สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกจิของกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ที่วางกรอบไว 

 

พันธกิจที่ 1  

สงเสรมิสนับสนุน และพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภททุกระดับใหรวม 

ขับเคลื่อนการพัฒนาการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขใน 

ระดับพื้นที่ใหเติมโต อยางเขมแข็ง สมบรูณ ดัวยธรรมภบิาลที่ทุกภาคสวนของประเทศใหการยอมรับเชื่อมั่น 

และมภีาพลักษณที่ดีในระดับนานาชาติ 

 

พันธกิจที่ 2 

 สรางสรรค มาตรการ มาตรฐาน ระเบยีบ กฎหมายเพือ่สงเสรมิ สนับสนุน และพัฒนา 

ทองถิ่นรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 

และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 20 ป ดวยนวัตกรรมสรางคุณคาองคความรูและเทคโนโลยแีหงยุคดิจทิัล 

พรอมระบบการใหคําปรกึษา แนะนํา ประสาน และการสนับสนุนดวยความเชี่ยวชาญทางการสงเสรมิการ 

ปกครองทองถ่ินและการบรหิารจัดการในระดับ สากล 

 

พันธกิจที่ 3 

 สงเสรมิและสนับสนุนการพฒันาคุณภาพการบรหิารและการบรกิารสาธารณะของทองถิ่นดวย  

มาตรฐานการจัดการระดับสากลและหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและเสรมิสรางขดีความสามารถของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในทุกประเภททุกระดับใหมคีวามมั่นคงและยั่งยนืเปนฐานการขับเคลื่อนทองถ่ินท่ี 

เชื่อมโยงกับการเสรมิสรางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมวัฒนธรรม และความสมดุลในการพัฒนา ของทองถ่ิน 

กับความจําเปนในการพัฒนาประเทศสูประเทศที่พัฒนาแลว 

 

พันธกิจที่ 4 

 บรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นและองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภททุกระดับใหมปีรมิาณและสมรรถนะที่เพยีงพอและสอดคลองกับความจําเปน 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและการรองรับภารกิจ การบรกิารประชาชนและการพัฒนาสูการเปลี่ยนแปลง 

 

พันธกิจที่ 5  

พัฒนาองคกรใหมสีมรรถนะสูง ทันสมยัเปนองคกรคุณธรรม องคกรแหงการเรยีนรู และ 

องคกรแหงความสุขดวยคุณภาพการบรหิารจัดการในระดับสากลและวัฒนธรรมที่เขมแข็งอยางยัง่ยนื 
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4. สอดคลองกบัวสิัยทัศนยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ที่วางกรอบไว 

1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจมหภาค 

2. สงเสรมิพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

3. อนุรักษ ฟนฟู พฒันาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

4. พัฒนาสังคม คุณภาพชวีติติามหลักของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

5. สอดคลองกบัยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาอําเภอที่วางกรอบไว 

1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจมหภาค 

2. สงเสรมิพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

3. อนุรักษ ฟนฟู พฒันาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

4. พัฒนาสังคม คุณภาพชวีติติามหลักของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

6. สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาํบลลุมลําชีที่กําหนดไว 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ 

     - มศีูนยความเปนเลศิทางการศกึษาที่เทยีบเคียงระดับประเทศ 

     - สรางแรงจูงใจใหครูด ีครูเกง มารวมจัดการเรยีนการและสงเสรมิขดีความสามารถของ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มอียูในปจจุบัน 

    - สงเสรมิการใชเทคโนโลยแีละสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการเรยีนการสอน 

ที่มคีุณภาพเขาสูจังหวัดชัยภูมิ 

     - สงเสรมิการมสีวนรวมของชุมชน ทองถิ่น และปราชญชาวบานในการอนุรักษ 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น 

     - สงเสรมิการพัฒนาขดีความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝมอืในทองถิ่นใหมขีดี 

ความสามารถพรอมรองรับการกาวสูประชาคมอาเซยีน 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชวีติและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและ 

ยั่งยนื 

    - สงเสรมิการแกปญหาสําคัญดานสาธารณสุขพื้นฐานของเทศบาลตําบลลุมลําชี 

    - ยกระดับมาตรฐานผลติภัณฑชุมชนโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 

     - สรางชุมชนเขมแข็ง มีเอกภาพ และมสีวนรวมในการแกปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

                          ในพื้นที่ 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพและขดีความสามารถดานการเกษตร 

   -  สงเสรมิการถายทอดเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลผลติตอไรในพชืหลักไดแก ขาว ออย และมัน 

สําปะหลัง 

   -  สรางโอกาสและเพิ่มมูลคาสนิคาเกษตรปลอดภัย 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว 

    -  สงเสรมิและเรงรัดการประชาสัมพันธเชงิรกุดานการทองเที่ยวตําบลลุมลําชีรูปธรรม 

    -  ปรับปรุงภูมทิัศนเปนแหลงทองเที่ยวมคีวามปลอดภัย และมสีนิคาโอท็อป จําหนาย 

 

5. ยุทธศาสตรการสงเสรมิการอนุรักษและใชพลังงานอยางมคีุณคา 

   -  พัฒนาการบรหิารจัดการพชืพลังงานอยางครบวงจร 

   -  สงเสรมิการสรางความตระหนักในการใชพลังงานอยางมคีุณคา 

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทาง 

การตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน 

  -  สงเสรมิและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเปนศูนยกลางทางการตลาด 

  -  สนับสนุนการพัฒนาความเช่ือมโยงของระบบการขนสงภายในทองถิ่นใหเชื่อมตอกับ 

สวนกลาง 

 

7. ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมแบบมสีวนรวม 

และยั่งยนื 

  -  การอนุรกัษฟนฟูทรัพยากรปาไมใหมจีํานวนเพิ่มขึ้น 

  -  สงเสรมิการมสีวนรวมของภาครัฐ เอกชน และทองถิ่นในการจัดใหมแีหลงนํ้าขนาดใหญ 

และแหลงน้ําชุมชน เพื่อเพิ่มปรมิาณและรองรับการใชน้ําในภาคการเกษตรอยางเพยีงพอ 

  -  การนําเทคโนโลยสีนับสนุนการบรหิารจัดการสิ่งแวดลอมใหมคุีณภาพและเพิ่มมูลคาทาง 

เศรษฐกิจของทองถิ่น 
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8. ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการบานเมอืงที่ดมีปีระสทิธิภาพ 

-เพิ่มประสิทธภิาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบรหิารจัดการองคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นใหไดตามเกณฑมาตรฐานการบรหิารกิจการบานเมอืงที่ดี 

-สงเสรมิการประชาสัมพันธเชงิรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- สงเสรมิและพัฒนาขดีความสามารถของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง 

- สรางความตระหนักและจิตสํานึกในการใหบรกิารแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

6. ภารกจิหลักและภารกจิรอง ท่ีเทศบาลตําบลลุมลําชีจะดําเนินการ  

         ภารกจิหลัก 

1. ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 

2. ดานการสงเสรมิคุณภาพชวีติ 

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอย 

4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

5. ดานการพัฒนาการเมอืงและการบรหิาร 

6. ดานการสงเสรมิการศกึษา 

7. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

         ภารกจิรอง 

1.    การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสรมิประเพณี 

2.    การสนับสนุนและสงเสรมิศักยภาพกลุมอาชพี 

3.    การสงเสรมิการเกษตรและการประกอบอาชพีทางการเกษตร 

4.    ดานการวางแผน   การสงเสรมิการลงทุน  

 

 วเิคราะหการกําหนดตําแหนงสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.  2564 – 2566  มาเพื่อเปนแนวทาง 

ใหคณะกรรมการไดพจิารณาโดยไดทํางานวเิคราะหภารกิจและปรมิาณงานและจดัทํากรอบโครงสรางอัตรา

กําลังใหมและหารอืกับผูบรหิารและพนักงานเทศบาลแตละสวนราชการเพื่อประมาณการใชแผนอตัรากําลัง 

พนักงานเทศบาล และพนักงานจางในอนาคตระยะเวลา3ปตอไปขางหนาเพื่อใหเหมาะสม กับภารกิจ 

ปรมิาณงาน และคุมคาตอการใชจายงบประมาณเทศบาลตําบลลุมลําชี ทัง้นี้ เพื่อใหสามารถบรหิารงาน 

เปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ ประสทิธิผล 

 

 



-24- 

 

7.สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 

 วเิคราะหอัตรากําลังที่ม ีของเทศบาลตําบลลุมลําชี 

  การวเิคราะหสภาวะแวดลอม   (SWOT Analysis)เปนเครื่องมอืในการประเมนิสถานการณ 

สําหรับองคกรซ่ึงชวยผูบรหิารกําหนดจุดแข็งและจุดออนขององคกรจากสภาพแวดลอมภายในโอกาสและอุป

สรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปจจัยตางๆตอการทํางานขององคกรการวิเคราะห 

SWOT Analysis  เปนเครื่องมอืในการวเิคราะหสถานการณ  เพื่อให ผูบรหิารรูจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  

และอุปสรรคขององคกรซึ่งจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดนิทางมาถูกทศิและไมหลงทางนอกจากนี้ยังบอกได 

วาองคกรมแีรงขับเคลื่อนไปยงัเปาหมายไดดหีรอืไมมั่นใจไดอยางไรวาระบบการทํางานในองคกรยังมปีระสิทธิ

ภาพอยูมจีุดออนที่จะตองปรับปรุงอยางไรซ่ึงการวเิคราะหสภาวะแวดลอม SWOT Analysis มปีจจัยที่ควรนํา 

มา พจิารณา  2  สวน  ดังนี้    

1. ปจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ไดแก 

1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถงึ จุดเดนหรอืจุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดทีี ่

เกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานกําลังคน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต  

จุดแข็ง ดานทรพัยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  

หมายถงึจุดดอยหรอืจุดออนซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายในเปนปญหาหรอืขอ 

บกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวธิใีนการแกปญหาน้ัน    

2. ปจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ไดแก 

2.1 O มาจาก Opportunities  

หมายถงึโอกาสเปนผลจากการที่สภาพแวดลอมภายนอกขององคกรเอื้อประโยชน

หรอืสงเสรมิการดําเนนิงานขององคกรโอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนัน้เปนผลมาจากสภาพแวดลอม

ภายนอก แตจดุแข็งนัน้เปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายในผูบรหิารที่ดจีะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ 

และใชประโยชนจากโอกาสน้ัน 

2.2 T มาจาก Threats  

หมายถงึ อุปสรรค  เปนขอจํากัดที่เกดิจากสภาพแวดลอม ภายนอก 

ซ่ึงการบรหิารจําเปนตองปรบักลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นใหไดจรงิ  
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วเิคราะหหปจจยัภายใน ภายนอก (SWOT)  

ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลตาํบลลุมลาํช ี(ระดับตัวบุคลากร) 
 

จุดแข็ง   S 

1. มีภูมลิําเนาอยูในพื้นที่ ทต. และพื้นท่ีใกล ทต. 

2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ป เปนวัยทํางาน 

3. มีผูหญงิมากกวาผูชายทําใหการทํางานละเอยีดรอบครอบไมมพีฤตกิรรมเสี่ยง ตอการทุจริต 

4. มีการพัฒนาศกึษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 

5. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว  โดยใชความสัมพันธสวนตัวได 

จุดออนW 

1. บางสวนมคีวามรูไมสอดคลองกับภารกิจของ ทต. 

2. ทํางานในลักษณะเชื่อความคิดสวนตัวมากกวาหลักการและเหตุผล 

ที่ถูกตองของทางราชการ 

3. มีภาระหนี้สนิ 
 

โอกาสO 

1. มีความใกลชดิคุนเคยกับประชาชนทําใหเกดิความรวมมอืในการทํางานงายขึ้น 

2. มีความจรงิใจในการพัฒนาอุทศิตนไดตลอดเวลา 

3. ชุมชนยังมคีวามคาดหวงัในตัวผูบรหิารและการทํางานและ ทต.ในฐานะตัวแทน 

ขอจํากัดT 

1. สวนมากมเีงนิเดอืน/คาจางนอย รายไดไมเพยีงพอ 

2. ระดับความรูไมเหมาะสมสอดคลองกับความยากของงาน 

3. พื้นท่ีกวางทําใหบุคลากรท่ีมอียูไมพอใหบรกิาร 

4. มีความกาวหนาในวงแคบ 
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วเิคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)  

ของเทศบาลตําบลลุมลําช ี(ระดับองคกร) 

 

จุดแข็ง   S 

1. บุคลากรมคีวามรักถ่ินไมตองการยาย 

2. การเดนิทางสะดวกทํางานเกินเวลาได 

3. ชุมชนยังมคีวามคาดหวงัในตัวผูบรหิารและการ    ทํางาน และ ทต.ในฐานะตัวแทน 

4. มีการสงเสรมิการศกึษาและฝกอบรมบุคลากร 

5. ใหโอกาสในการพัฒนาและสงเสรมิความกาวหนาของบุคลากรภายในองคกร อยางเสมอภาคกัน 

6. สงเสรมิใหมกีารนําความรูและทักษะใหมๆ ที่ไดจากการศึกษาและฝกอบรมมาใช ในการปฏบิัตงิาน 

จุดออน   W 

1. ขาดบุคลากรที่มคีวามรูเฉพาะดานทางวชิาชพี 

2. พื้นที่พัฒนากวางปญหามากทําใหบางสายงานมบีุคลากร 

ไมเพยีงพอหรอืไมม ี

3. อาคารสํานักงานคบัแคบของกองสวนราชการ  

 

 

โอกาสO 

1. ประชาชนใหความรวมมอืในการพัฒนา ทต.ดี 

2. มีความคุนเคยกันทุกคน 

3. บุคลากรมถ่ิีนที่อยูกระจายทั่วเขต ทต. ทาํใหรู สภาพพื้นที่ 

ทัศนคตขิองประชาชนไดด ี

4. บุคลากรมกีารพัฒนาความรูปรญิญาตร ี/ปรญิญาโทเพิ่มขึ้น 

5. ผูบรหิารและผูบังคับบัญชาตามสายงานมบีทบาทในการชวยใหบุคลากร 

บรรลุเปาประสงค 

ขอจํากัดT 

1. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจาก ความสัมพันธแบบเครอืญาติในชุมชน 

การ  ดําเนินการทางวนิัยเปนไปไดยากมักกระทบญาตพิี่นอง 

2. 

ขาดบุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญบางสายงานความรูที่มจีํากัดทําใหตองเพิม่พูนคว

ามรูใหหลากหลายจงึจะทาํงานได ครอบคลุมภารกิจ ของ ทต. 

3. งบประมาณนอยเมื่อเปรยีบเทยีบกับพื้นที่ จํานวนประชากร และภารกิจ 
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8.  โครงสรางการกําหนดสวนราชการ         

                  เทศบาลตําบลลุมลําช ี ไดทําการวเิคราะหภารกิจและปรมิาณงาน รวมทัง้สภาพปญหาที่ 

เก่ียวกับการบรหิารงานบุคคลในดานๆเรยีบรอยแลวจึงกําหนดกรอบโครงสรางสวนราชการที่จะตองดําเนนิกา

รตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตเิทศบาลพ.ศ.2496และพระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้

ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ. 2542   

โดยมกีารกําหนดโครงสรางสวนราชการ    ดังน้ี  

8.1 โครงสรางการกําหนดสวนราชการ  

       

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม  

 

หมายเหต ุ

       

1.สํานักปลัดเทศบาล 

หัวหนาสาํนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป) 

      1.1 ฝายอํานวยการ 

          1)   งานบรหิารทั่วไป 

          2)   งานการเจาหนาที่  

          3)   งานธรุการ   

          4)   งานกจิการสภา 

          5)  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

          6)  งานรักษาความสงบ 

          7)  งานรับเรื่องราวรองทุกข 

          8) งานรัฐพธิ ี

        1.2 ฝายแผนงานและงบประมาณ 

           1)  งานวเิคราะหนโยบายและแผน 

           2)   งานจัดทํางบประมาณ 

           3)  งานรับเรื่องราวรองทุกข 

           4)  งานบรกิารและเผยแพรวชิาการ 

           5)  งานสงเสรมิการเกษตร 

     1.3 หนวยตรวจสอบภายใน 

 

    

1.สํานักปลัดเทศบาล 

หัวหนาสาํนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป) 

      1.1 ฝายอํานวยการ 

          1)   งานบรหิารท่ัวไป 

          2)   งานการเจาหนาที่  

          3)   งานธรุการ   

          4)   งานกจิการสภา 

          5)  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

          6)  งานรักษาความสงบ 

          7)  งานรับเรื่องราวรองทุกข 

          8) งานรัฐพธิ ี

        1.2 ฝายแผนงานและงบประมาณ 

           1)  งานวเิคราะหนโยบายและแผน 

           2)   งานจัดทํางบประมาณ 

           3)  งานรับเรื่องราวรองทุกข 

           4)  งานบรกิารและเผยแพรวชิาการ 

           5)  งานสงเสรมิการเกษตร 

     1.3 หนวยตรวจสอบภายใน 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม  

 

หมายเหต ุ

2. กองคลัง 

 ผูอํานวยการกองคลัง(นักบรหิารงานการคลัง) 

    2.1 ฝายบรหิารงานการคลัง 

       1)   งานการเงินและบัญช ี 

       2)  งานทะเบยีนทรัพยสินและพัสดุ 

       3)   งานธรุการ 

       4)   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

       5)  งานแผนงานและโครงการ 

       6)  งานระเบยีบ 
 

 

 

       3.กองชาง 

ผูอํานวยการกองชาง(นักบรหิารงานชาง) 

     3.1 ฝายแบบแผนและกอสราง 

           1)  งานวศิวกรรม 

           2)  งานสถาปตยกรรม 

           3)  งานธุรการ 

      3.2 ฝายการโยธา 

           1)  งานสาธารณูปโภค 

           2)  งานสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา 

           3)  งานสวนสาธารณะ 

           4)  งานจัดสถานที่และไฟฟาสาธารณะ 

           5) งานผังเมอืง 

 

     

 

     2. กองคลัง 

 ผูอํานวยการกองคลัง(นักบรหิารงานการคลัง) 

2.1 ฝายบรหิารงานการคลัง 

  1)   งานการเงินและบัญช ี 

       2)   งานทะเบยีนทรัพยสนิและพัสดุ 

       3)   งานธุรการ 

       4)   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

       5)   งานผลประโยชนและกจิการพาณิชย   

       6)  งานแผนที่และทรัพยสนิและพสัดุ 

       7)  งานแผนงานและโครงการ 
 

 3.กองชาง 

ผูอํานวยการกองชาง(นักบรหิารงานชาง) 

     3.1 ฝายแบบแผนและกอสราง 

          1)  งานสถาปตยกรรมและมัณฑศลิป        

          2)  งานวศิวกรรม 

          3)  งานประเมนิราคา 

          4)  งานควบคุมการกอสราง 

          5) งานออกแบบ 

          6)  งานสารบรรณ 

          7)  งานบรกิารขอมูลและหลักเกณฑ 

          8)  งานผังเมือง 

          9)  งานสาธารณูปโภค 

      3.2 ฝายการโยธา 

           1)  งานกอสรางและบรูณะถนน 

           2) 

งานกอสรางและบรูณะสภาพและโครงการพเิศษ 

           3)  

งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทางคมนาคม 

           4)  

งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม  

 

หมายเหต ุ

4.  กองสวัสดกิารสังคม 

        ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม 

       (นักบรหิารงานสวัสดิการสังคม) 

    4.1 ฝายพัฒนาชุมชน 

   1)  งานพัฒนาชุมชน 

   2)  งานสังคมสงเคราะห 

   3)  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

        4)  งานธุรการ 
 

5.  กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

        ผูอํานวยการกองการศึกษา 

          (นักบรหิารงานศกึษา) 

   5.1 ฝายบริหารงานศึกษา 

         1) งานบรหิารงานศกึษา 

         2) งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

         3) งานกฬีาและสันทนาการ 

         4) งานสงเสรมิประเพณี ศลิปวัฒนธรรม 

         5) งานระบบสารสนเทศ 

         6) งานแผนงานและโครงการ 

         7) งานธุรการ 
  

    6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

        ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

        (นักบรหิารงานสาธารณสุข) 

  6.1 ฝายบรหิารงานสาธารณสุข 

        1)  งานบรกิารสาธารณสุข 

        2)  งานอนามัยส่ิงแวดลอม 

        3)  งานสงเสรมิสุขภาพ  

        4)  งานปองกันและควบคุมโรคตดิตอ 

        5)  งานรักษาความสะอาด 

        6) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

        7)  งานธุรการ 

 

4.  กองสวัสดิการสังคม 

        ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม 

       (นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม) 

    4.1 ฝายพัฒนาชุมชน 

   1)  งานพัฒนาชุมชน 

   2)  งานสังคมสงเคราะห 

   3)  งานสวัสดกิารเด็กและเยาวชน 

        4)  งานธุรการ 
 

5.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

        ผูอํานวยการกองการศึกษา 

          (นักบริหารงานศึกษา) 

   5.1 ฝายบรหิารงานศกึษา 

        1) งานบรหิารงานศกึษา 

         2) งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

         3) งานกีฬาและสันทนาการ 

         4) งานสงเสรมิประเพณี ศลิปวัฒนธรรม 

         5) งานระบบสารสนเทศ 

         6) งานแผนงานและโครงการ 

         7) งานธุรการ 
 

    6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

          ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

           (นักบรหิารงานสาธารณสุข) 

  6.1 ฝายบริหารงานสาธารณสุข 

       1)  งานบรกิารสาธารณสุข 

        2)  งานอนามัยสิ่งแวดลอม 

        3)  งานสงเสรมิสุขภาพ  

        4)  งานปองกันและควบคุมโรคตดิตอ 

        5)  งานรักษาความสะอาด 

        6) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

        7)  งานธุรการ 
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8.2 การวเิคราะหการกาํหนดตําแหนง 

 เทศบาลตําบลลุมลําชีไดวเิคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจที่จะดําเนนิการในแตละสวนราชการ

ในระยะเวลา3ปขางหนาซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวาปรมิาณงานในแตละสวนราชการมเีทาใดเพื่อนํามาวเิคราะห

วาจะใชตําแหนงประเภทใดสายงานใดจํานวนเทาใดในสวนราชการน้ันจงึจะเหมาะสมกับภารกิจปรมิาณงาน 

เพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเทศบาลตําบลลุมลําชีและเพื่อใหการ 

บรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเทศบาลตําบลลุมลําชีเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพประสิทธิผลโดย

นําผลการวเิคราะหตําแหนงมาบันทกึขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป เทศบาลตําบลลุมลําชแีบงสวน 

ราชการ เปน 1 สํานัก  5  กอง   โดยกําหนดอัตราตําแหนงพนักงานเทศบาล  ดังนี้ 

-ปลัดเทศบาล (นักบรหิารงานทองถิ่น ระดับกลาง)  

- เวลาท้ังหมดตอป(นาที)  235,470/82,800 

- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ  2.84  (อัตราตําแหนงปจจุบัน  1 อัตรา) 

-รองปลัดเทศบาล (นักบรหิารงานทองถิ่น ระดับตน)   

- เวลาท้ังหมดตอป(นาที)     181,100/82,800 

- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ  2.19  (อัตราตําแหนงปจจุบัน  1 อัตรา) 

1. สํานักปลัดเทศบาล  

- เวลาท้ังหมดตอป(นาที)     2,494,380/82,800 

- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ  30.13  (อัตราตําแหนงปจจุบัน  22 อตัรา) 

2. กองคลัง 

- เวลาท้ังหมดตอป(นาที)     1,004,805/82,800 

- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ  12.14  (อัตราตําแหนงปจจุบัน  7 อัตรา) 

3. กองชาง 

- เวลาท้ังหมดตอป(นาที)     1,365,980/82,800 

- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ  16.50 (อัตราตําแหนงปจจุบัน  10 อัตรา) 

4. กองสวัสดิการสังคม 

- เวลาท้ังหมดตอป(นาที)     917,580/82,800 

- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ  11.08  (อัตราตําแหนงปจจุบัน  5 อัตรา) 

5. กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- เวลาท้ังหมดตอป(นาที)    2,938,620/82,800 

- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ  35.49 (อัตราตําแหนงปจจุบัน  28 อัตรา) 
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6. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

- เวลาท้ังหมดตอป(นาที)    573,800/82,800 

- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ  6.93  (อัตราตําแหนงปจจุบัน  2 อัตรา) 
 

-ปลัดเทศบาล (นักบรหิารงานทองถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตําแหนง 10-2-00-1101-001  

จํานวน 1 อัตรา 

-รองปลัดเทศบาล (นักบรหิารงานทองถ่ิน ระดับตน)เลขที่ตําแหนง 10-2-00-1101-002  

จํานวน 1 อัตรา 

 1.  สํานักปลัดเทศบาล   ประกอบดวย 

- หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  (นักบรหิารงานท่ัวไป ระดับตน) 

เลขที่ตําแหนง 10-2-01-2101-001     จํานวน  1  อัตรา 
 

ฝายแผนงานและงบประมาณ   

  -หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  (นักบรหิารงานทั่วไป ระดับตน ) 

         เลขที่ตําแหนง    10-2-01-2101-002             จํานวน  1  อัตรา 

 งานวเิคราะหนโยบายและแผน 

- นักวเิคราะหนโยบายและแผน (ปก/ชก) เลขที่ตําแหนง 10-2-01-3103-001 

 จํานวน  1  อัตรา 

 ฝายอาํนวยการ  

 - หัวหนาฝายอํานวยการ (นักบรหิารงานทั่วไป ระดับตน )  เลขที่ตาํแหนง10-2-01-2101-003  

จํานวน  1  อัตรา 

 งานบรหิารทั่วไป 

 -นักจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก) เลขที่ตําแหนง 10-2-01-3101-001 จํานวน  1  อตัรา 

งานการเจาหนาที ่

 -นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) เลขที่ตําแหนง 10-2-01-3102-001 จํานวน  1  อตัรา 
 

 งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

 - เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปง/ชง) เลขที่ตําแหนง  10-2-01-4805-001 

จํานวน  1  อัตรา 

พนักงานจางตามภารกจิ ประเภทผูมคีุณวุฒิ 

- ผูชวยนักวเิคราะหนโยบายและแผน                          จํานวน  1  อัตรา 

- ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ                      จํานวน  1  อัตรา 

  - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ             จํานวน  1  อัตรา 



-32- 

พนักงานจางทั่วไป 

  - คนงาน              จํานวน  8  อัตรา 

  - พนักงานขับรถยนต             จํานวน  1  อตัรา 

  - พนักงานดับเพลิง             จํานวน  3  อัตรา 

2.  กองคลัง   ประกอบดวย 

- ผูอํานวยการกองคลัง (นักบรหิารงานการคลัง ระดับตน) เลขที่ตําแหนง  10-2-04-2102-001 

          จํานวน  1  อัตรา 

ฝายบรหิารงานการคลัง 

  - หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง (นักบรหิารงานการคลัง ระดับตน)  เลขที่ตําแหนง 10-2-04-2102-002 

            จํานวน  1  อัตรา 

งานการเงนิและบัญชี 

- นักวชิาการเงนิและบัญช ี(ปก/ชก)  เลขที่ตําแหนง 10-2-04-3201-001   จํานวน  1  อัตรา 

- เจาพนักงานการเงินและบัญช ี(ปง/ชง)  เลขที่ตาํแหนง 10-2-04-4201-001จํานวน  1  อัตรา 
 

งานทะเบยีนทรัพยสนิและพัสดุ 

- นักวชิาการพสัดุ (ปก/ชก)  เลขที่ตําแหนง 10-2-04-3204-001   จํานวน  1  อัตรา 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

- เจาพนักงานจดัเก็บรายได (ปง/ชง)  เลขที่ตําแหนง 10-2-04-4204-001    จํานวน  1  อัตรา 
 

พนักงานจางตามภารกจิ  ประเภทผูมคีุณวุฒิ 

- ผูชวยเจาพนักงานการเงนิและบัญช ี                    จํานวน  1  อัตรา 

- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได                      จํานวน  1  อัตรา 

 

3.  กองชาง     ประกอบดวย 

- ผูอาํนวยการกองชาง (นักบรหิารงานชาง ระดับตน) เลขที่ตําแหนง  10-2-05-2103-001 

           จํานวน  1  อัตรา 

ฝายการโยธา 

 - หัวหนาฝายการโยธา (นกับริหารงานชาง ระดับตน)  

เลขที่ตําแหนง  10-2-05-2103-002                     จาํนวน  1  อตัรา 

- นายชางโยธา (ปง/ชง)   

เลขที่ตําแหนง  10-2-05-4701-001                     จํานวน  1  อัตรา 
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ฝายแบบแผนและกอสราง 

- หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง (นักบรหิารงานชาง ระดับตน)  

   เลขที่ตําแหนง  10-2-05-2103-003                    จํานวน  1  อัตรา 

 

พนักงานจางตามภารกจิ  ประเภทผูมคีุณวุฒิ 

  - ผูชวยนายชางไฟฟา                    จํานวน  1  อัตรา 

 

พนักงานจางตามภารกจิ  ประเภทผูมทีักษะ 

  - ชางเครือ่งสูบน้ํา                       จํานวน  4  อัตรา 

 

พนักงานจางทั่วไป 

  - คนงานคุมเครื่องสูบน้ํา                      จํานวน   1  อัตรา 

- คนงาน                        จํานวน   3  อัตรา 
 

4.  กองสวัสดิการสงัคม     ประกอบดวย 

- ผูอาํนวยการกองสวัสดกิารสังคม (นักบรหิารงานสวัสดกิารสังคม ระดับตน)                     

         เลขที่ตําแหนง  10-2-11-2105-001         จํานวน  1  อัตรา 

ฝายพัฒนาชุมชน 

 - หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน  (นักบรหิารงานสวัสดกิารสังคม 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 
 

พนักงานจางตามภารกจิ  ประเภทผูมคีุณวุฒิ 

 -  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน             จํานวน  1  อัตรา 

 

5. กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรรม   ประกอบดวย  

 -  ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบรหิารงานศึกษา ระดับตน)  

    เลขที่ตําแหนง  10-2-08-2107-001         จํานวน  1  อัตรา 
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ฝายบรหิารการศกึษา 

  - หัวหนาฝายบรหิารงานศึกษา  (นักบรหิารงานศกึษา ระดับตน)  

   เลขที่ตําแหนง  10-2-08-2107-002        จํานวน  1  อตัรา 

-  นักวชิาการศึกษา  (ปก/ชก) เลขที่ตําแหนง 10-2-08-3803-001     จํานวน  1  อัตรา 

 

พนักงานจางตามภารกจิ  ประเภทผูมคีุณวุฒิ 

 -  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ             จํานวน  1  อตัรา 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

- ครู      จํานวน  14  อัตรา   (อุดหนุนจากรัฐบาล) 

- ผูดูแลเด็ก(ทักษะ)   จํานวน  10  อัตรา  (อุดหนุนจากรัฐบาล) 

- ผูดูแลเด็ก(ทั่วไป)   จํานวน    1  อัตรา (อุดหนุนจากรัฐบาล) 

 

6. กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม   ประกอบดวย 

 -  ผูอํานวยการกองสาธารณสุข  (นักบรหิารงานสาธารณสุข ระดับตน)  

    เลขที่ตําแหนง  10-2-06-2104-001         จํานวน  1  อัตรา 

ฝายบรหิารงานสาธารณสุข 

  -หัวหนาฝายบรหิารงานสาธารณสุข  (นักบรหิารงานสาธารณสุข ระดับตน)  

  เลขที่ตําแหนง  10-2-06-2104-002          จํานวน  1  อัตรา 

พนักงานจางทั่วไป   

- คนงาน                         จํานวน   1  อัตรา 

  

 การกําหนดสายงานในเทศบาลตําบลลุมลําช ีเพื่อพิจารณาปรับลด หรอืเพิ่มอัตรากําลัง 

ในแผนอตัรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566  นัน้  เทศบาลตําบลลุมลําช ีมปีลัดเทศบาล 

ตําบลลุมลําชี (บรหิารงานทองถิ่น ระดับกลาง) จํานวน 1 คน เปนผูดูแลบังคับบัญชา รองปลัดเทศบาล 

ตําบลลุมลําชี (นักบรหิารงานทองถ่ิน ระดับตน ) จํานวน  1  คน  และมหีัวหนา สวนราชการ (ผูอาํนวยการกอง / 

อาํนวยการ ระดับตน ) 6 สวนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาในแตละสวนราชการ ซ่ึงแตละสวน 

ราชการมสีายงาน ในแตละสวนราชการ  จํานวนคน  ที่ประกอบไปดวย พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง 

เพื่อนําเอาจํานวนคนมาเปรยีบเทยีบ  สัด สวนการคิดปรมิาณงานในแตละสายงาน ใชวธิคีิดจากขอ  3.1.3 

เพื่อไดคาปรมิาณงานในภาพรวมและเมื่อนําปรมิาณของแตละสายงานในภาพรวมที่ไดมาเปรยีบเทยีบการ 

กําหนดจํานวนอัตราคนในแตละสายงาน ดังตาราง   
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สวนราชการ งาน 

จํานวนพนักงาน(อัตราที่ม)ี 

พนักงาน

เทศบาล 
พ.ภารกจิ พ.ทั่วไป 

สํานักงานปลัด 

1. ฝายอํานวยการ 

 1)   งานบรหิารทั่วไป 

 2)   งานการเจาหนาที่  

 3)   งานธุรการ   

 4)   งานกจิการสภา 

 5)  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 6)  งานรักษาความสงบ 

 7)  งานรับเรื่องราวรองทุกข 

 8) งานรัฐพธิี 

2. ฝายแผนงานและงบประมาณ 

  1)  งานวเิคราะหนโยบายและแผน 

  2)  งานจัดทํางบประมาณ 

  3)  งานรับเรื่องราวรองทุกข 

  4)  งานบรกิารและเผยแพรวชิาการ 

  5)  งานสงเสรมิการเกษตร 

3.  หนวยตรวจสอบภายใน 

 

3 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

9 

 

 

 

3 

กองคลัง 

1.ฝายบรหิารงานการคลงั 

    1)   งานการเงินและบัญช ี 

    2)   งานทะเบยีนทรัพยสนิและพัสดุ 

    3)   งานธุรการ 

    4)   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

    5)   งานผลประโยชนและกิจการ 

          พาณิชย   

   6)   งานแผนที่และทรัพยสนิและพัสดุ 

   7)  งานแผนงานและโครงการ 

 

3 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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สวนราชการ งาน 

จํานวนพนักงาน(อัตราที่ม)ี 

พนักงาน

เทศบาล 
พ.ภารกจิ พ.ทั่วไป 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ฝายแบบแผนและกอสราง 

    1)  งานสถาปตยกรรมและมัณฑศลิป      

    2)  งานวศิวกรรม 

    3)  งานประเมนิราคา 

    4)  งานควบคุมการกอสราง 

    5) งานออกแบบ 

    6)  งานสารบรรณ 

   7)  งานบรกิารขอมูลและหลักเกณฑ 

   8)  งานผังเมอืง 

   9)  งานสาธารณูปโภค 

2. ฝายการโยธา 

  1)  งานกอสรางและบรูณะถนน 

  2)  งานกอสรางและบรูณะสภาพและ 

       โครงการพเิศษ 

  3)  งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทาง 

       คมนาคม 

  4)  งานบํารงุรักษาเครื่องจักรและ 

       ยานพาหนะ 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

กองสวัสดกิาร

สังคม 

 

1.ฝายพัฒนาชุมชน 

  1) งานพัฒนาชุมชน 

  2) งานสังคมสงเคราะห 

  3) งานสวัสดกิารเด็กและเยาวชน 

  4) งานธุรการ 

 

4 

 

1 
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สวนราชการ งาน 

จํานวนพนักงาน(อัตราที่ม)ี 

พนักงาน

เทศบาล 
พ.ภารกจิ พ.ทั่วไป 

กองการศกึษา 

ศาสนาและวัฒ

นธรรม 

 

1.ฝายบรหิารงานศกึษา 

   1)  งานบรหิารงานศกึษา 

    2) งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

    3) งานกีฬาและสันทนาการ 

    4) งานสงเสรมิประเพณ ี 

        ศิลปวัฒนธรรม 

    5) งานระบบสารสนเทศ 

    6) งานแผนงานและโครงการ 

    7) งานธุรการ 

  

2 

 

1 

 

กองสาธารณสุ

ขและสิง่แวดล

อม 

1.ฝายบรหิารงานสาธารณสุข 

  1)  งานบรกิารสาธารณสุข 

  2)  งานอนามัยสิ่งแวดลอม 

  3)  งานสงเสรมิสุขภาพ  

  4)  งานปองกันและควบคุมโรคตดิตอ 

  5)  งานรักษาความสะอาด 

  6)  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

  7) งานธุรการ 

 

1 

  

1 

 

 

เม่ือไดจํานวนพนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง ในแตละสวนราชการ แตละสายงานดังกลาวขางตนแลว 

เทศบาลตําบลลุมลําชี  ไดนําเอาจํานวนพนักงานแตละสายงานท่ีมีในกรอบอัตรากําลัง มากําหนดตําแหนงตามทักษะ  

ความรูความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทย ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลลุมลําชีใน  8  ยุทธศาสตร  

ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชวิีตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งลายั่งยนื   

3. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานการเกษตร 

4. ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 
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5.  ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสรมิการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคณุคา 

6. ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรบัการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซี่ยน 

7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบมสีวนรวมและยั่งยนื 

8. ยุทธศาสตรที่ 8 การบรหิารจัดการบานเมอืงท่ีดีมปีระสิทธภิาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

ตําแหนง 

พนักงาน  

ที่กําหนด 

รองรับ 

ยุทธศาสตรที่ 1  

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ     

 - มศีูนยความเปนเลศิทางการศึกษาที่เทยีบเคยีงระดับประเทศ 

-สรางแรงจูงใจใหครูดคีรูเกงมารวมจัดการเรียนการและสงเสรมิขดีความสามารถของครูและบุคลากรทางการ 

ศกึษาท่ีมอียูในปจจุบัน 

- สงเสรมิการใชเทคโนโลยแีละสารสนเทศ(ICT)ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนท่ีมคีุณภาพเขาสูจังหวัด ชัยภูมิ 

- สงเสรมิการมีสวนรวมของชุมชน ทองถ่ินและปราชญชาวบานในการอนุรักษศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญา ทองถิ่น 

-สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝมือในทองถ่ินใหมีขีดความสามารถพรอมรองรับ 

การกาวสูประชาคมอาเซยีน 

- พนักงานเทศบาล 
ทุกระดับ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู

ของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยนื   

- สงเสรมิการแกปญหาสําคัญดานสาธารณสุขพื้นฐานของเทศบาลตําบลลุมลําช ี

- ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนโดยใชแนวคดิเศรษฐกิจสรางสรรค 

 - สรางชุมชนเขมแข็ง มีเอกภาพ และมีสวนรวมในการแกปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพ้ืนที ่

- พนักงานเทศบาลท ุ
กระดับ 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามาร

ถดานการเกษตร 

-  สงเสรมิการถายทอดเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลผลติตอไรในพชืหลักไดแก ขาว ออย และมันสําปะหลัง 

-  สรางโอกาสและเพิ่มมูลคาสนิคาเกษตรปลอดภยั 

 

 

- 
พนักงานเทศบาลทุก
ระดับ 
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ยุทธศาสตรที่ 4  

การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว 

 

5. ยุทธศาสตรการสงเสริมการอนุรักษ 

และใชพลังงานอยางมคีุณคา 

6 ยุทธศาสตรที่ 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ 

การเปนศูนยกลางทางการตลาดและการ

เช่ือมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซ่ียน 

7. ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

แบบมสีวนรวมและยั่งยนื 

8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 

บานเมอืงที่ดีมีประสทิธภิาพ 

 

-  สงเสรมิและเรงรัดการประชาสัมพันธเชงิรุกดานการทองเท่ียวตําบลลุมลําชรีปูธรรม 

-  ปรับปรุงภูมทิัศนเปนแหลงทองเที่ยวมคีวามปลอดภัย และมสีนิคาโอท็อป จําหนาย 

-  พัฒนาการบรหิารจัดการพชืพลังงานอยางครบวงจร 

-  สงเสรมิการสรางความตระหนักในการใชพลังงานอยางมคีุณคา 

-  สงเสรมิและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเปนศูนยกลางทางการตลาด 

 -  สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนสงภายในทองถิ่นใหเชื่อมตอกับสวนกลาง 

-  การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไมใหมีจํานวนเพ่ิมขึน้ 

-  สงเสรมิการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน และทองถ่ินในการจัดใหมีแหลงน้ําขนาดใหญ 

และแหลงน้ําชุมชน เพ่ือเพิ่มปรมิาณและรองรบัการใชนํ้าในภาคการเกษตรอยางเพยีงพอ 

-  การนําเทคโนโลยสีนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหมคีุณภาพและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกจิของทองถิ่น 

-เพ่ิมประสิทธภิาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบรหิาร 

จัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหไดตามเกณฑมาตรฐานการบรหิารกิจการบานเมอืงท่ีด ี
-สงเสรมิการประชาสัมพันธเชงิรุกเพ่ือสนับสนุนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- สงเสรมิและพัฒนาขดีความสามารถของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางตอเน่ือง 

- สรางความตระหนักและจติสํานึกในการใหบรกิารแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- พนักงานเทศบาลทุกระดับ 

 

 

- พนักงานเทศบาลทุกระดับ 

 

 

 

- พนักงานเทศบาลทุกระดับ 

 

 

- พนักงานเทศบาลทุกระดับ 
 

- พนักงานเทศบาลทุกระดับ 
 

 

 

 

 


