แผนอัตรากาลัง 3 ปี
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

ของเทศบาลตาบลดงเจน
อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2545 และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ ง และมาตรฐานของต าแหน่ ง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวั น ที่ 30 ธั น วาคม 2558 ก าหนดให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวั ด) พิจารณากาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่ ว นท้อ งถิ่น ว่า จะมีต าแหน่ งใด ระดับ ใด อยู่ในส่ ว นราชการใด จานวนเท่ าใด ให้ ค านึ งถึง ภาระหน้า ที่ค วาม
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงานตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
ของเทศบาล โดยให้เทศบาลจั ดทาเป็น แผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงานส่ วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการ
กาหนดตาแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กาหนด
1.2 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้เทศบาล จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่น โดยเสนอให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกาหนดให้เทศบาล
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง เพื่อวิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการ
กาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลังและกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลดงเจน จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เทศบาลตาบลดงเจน มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้าง
เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่

2.2 เพื่อให้เทศบาลตาบลดงเจน มีการกาหนดประเภทตาแหน่ง สายงาน การจัดอัตรากาลัง
โครงสร้ างส่ วนราชการให้เหมาะสมกับ ภารกิจอานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น
หรือไม่
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลตาบลดงเจน
2.5 เพื่อให้เทศบาลตาบลดงเจน สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงาน
ของเทศบาล เกิ ดประโยชน์ ต่อประชาชน เกิดผลสั มฤทธิ์ ต่อภารกิ จตามอานาจหน้ าที่ความรับผิ ดชอบอย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ มี ค วามคุ้ ม ค่า สามารถลดขั้ น ตอนการปฏิ บัติ ง าน มี ก ารลดภารกิ จ และยุ บ เลิ ก ภารกิ จ งานหรื อ
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.6 เพื่อให้เทศบาลตาบลดงเจน ดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังบุคลากรให้เหมาะสม การ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.7 เพื่ อให้ เทศบาลตาบลดงเจน มีการกาหนดตาแหน่ งอัต รากาลั งของบุค ลากรที่ ส ามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาล ที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
หรือนโยบายของเทศบาล

3. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เทศบาลต าบลดงเจน แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี ประกอบด้ ว ย
นายกเทศมนตรี เป็นประธานกรรมการ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ และ
หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าทีจ่ ัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยมีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลดงเจน ตามกฎหมายว่า
ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และ
สภาพปัญหาในพื้นที่ของเทศบาลตาบลดงเจน เพื่อให้การดาเนินการของเทศบาลตาบลดงเจน บรรลุผลตามพันธกิจ
ที่ตั้งไว้จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการดาเนินการ โดยมุมมองนี้
เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทา
อยู่ในปัจจุ บันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปั จจุบั นบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ ว อาจทาให้ การจัดสรรกาลังคนของบางส่ว น
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ ตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดพะเยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน : Supply pressure เป็นการนาประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เ หมาะสมกับภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณ และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนนี้
จะคานึงถึง
๓.๓.๑ การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกาหนดระดับชั้น
งานในแต่ ล ะประเภท เพื่ อ ให้ ก ารก าหนดต าแหน่ ง และการปรั บ ระดั บ ชั้ น งานเป็ น ไปอย่ า งประหยั ด และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
๓.๓.๒ การจัดประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผ ลกระทบต่อประสิ ทธิภาพ และต้นทุนในการทางานขององค์กร ดังนั้นในการกาหนดอัตรากาลั ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่งเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา
๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐานว่า
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีใน
ภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองาน
บริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคานวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นจึงทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกาหนด
คานวณอัตรากาลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคานวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่
ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
หรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปั จจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของ
หน่วยงานอื่น ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
3.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นการนาผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้องใช้สาหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยที่สาคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกาหนด/เกลี่ย
อัตรากาลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด
3.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น จากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนาประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน ๓
ประเด็นดังนี้
๓.๖.๑ เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้างที่มากเกินไป
จะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วน
ราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด
๓.๖.๒ เรื่ อ งการเกษี ย ณอายุ ร าชการ เนื่ อ งจากหลายๆ ส่ ว นราชการในปั จ จุ บั น มี
ข้าราชการสูงอายุจานวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ตาแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น
๓.๖.๓ ความคิดเห็ นของผู้ มีส่ ว นได้เสี ย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้า ที่ภ ายในส่ ว น
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ
อาจทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.๗ การพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บการกรอบอั ต ราก าลั ง ขององค์ ก รอื่ น ๆ กระบวนการนี้ เ ป็ น
กระบวนการนาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจานวน กรอบ
อัตรากาลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ

คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบ
เดียวกันน่าจะมีจานวนและการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกันได้
๓.๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทุกคน
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวน กรอบ
อัตรากาลังเป็นสาคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการกาหนดตาแหน่ง
ที่เหมาะสม (Right
Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการกาหนดกรอบ
ตาแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน
ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทางาน ก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่น ก็กาหนดตาแหน่งในงานลักษณะนี้เป็น
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกาหนดกรอบอัตรากาลังในลักษณะงานนี้
เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบ
แนวคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วน
ราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุเชิงวิชาการสาหรับการวางแผนกรอบ
อัตรากาลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะ
ทาให้ส่วนราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เช่น
- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดย
เปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
- การจัดทากระบวนการจริง (Work process) จะทาให้ได้เวลา
มาตรฐานที่จ ะสามารถนาไปใช้วัดประสิ ทธิภาพในการทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง
รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถนาผลการจัดทากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไป
วิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะนาไปสู่การใช้
อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน
เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง

3.1 กรอบแนวคิดเรื่องวางแผนอัตรากาลัง
การวางแผนกาลังคน หมายถึง การดาเนินการอย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านกาลังคน เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิธีจะให้ได้กาลังคนที่มีความรู้เหมาะสมและ
เพียงพอ ทั้งในด้านจานวนและคุณภาพมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการโดยมีแผนการใช้และพัฒนาคนเหล่านั้น
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
สิ่งที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการวางแผนกาลังคน พิจารณาสิ่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. กาลังคนที่มีอยู่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่หรือไม่ คุ้มกับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป
หรือไม่
2. มีแผนการพัฒนาคนอย่างไร เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพปฏิบัติงาน
3. อัตราการสูญเสียกาลังคน ประเภท ระดับ สายงานใด ก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่เพราะเหตุใด
4. จะต้องใช้เทคนิคและวิธีการใดในการพยากรณ์กาลังคนจึงจะเหมาะสมและคาดว่าจะได้ผล
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
5. การสรรหาจะกระทาโดยวิธีใด จึงจะเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาการขาดแคลน
กาลังได้อย่างดีที่สุด
วัตถุประสงค์การวางแผนกาลังคน
1. เพื่อให้ได้มาและธารงรักษากาลังคนไว้ในจานวนและคุณภาพที่ต้องการ
2. ใช้อัตรากาลังคนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
3. เตรียมมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกาลังคน
4. เป็นจุดเริ่มต้นในการทาความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสภาพกาลังคนจะเชื่อมโยงไปสู่การเกลี่ย
กาลังคน

3.2 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
3.2.1 แนวคิดเรื่องการจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
การวางกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความ
เหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอานาจการ
บริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กาหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกาหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากาลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของเทศบาลตาบล ดงเจน ดังนี้

พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการ
ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนด
นโยบายหรือลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการทางานมีอานาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นกาหนดตาแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานเทศบาลไว้ ดังนี้
- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
- สายงานอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ ผู้อานวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
ลูกจ้างประจา : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ จึงมีการ
จ้างลูกจ้างประจาต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการกาหนดอัตราขึ้นมาใหม่ หรือ
กาหนดตาแหน่งเพิ่มจากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกตาแหน่ง หากตาแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นตาแหน่งว่า มี
คนลาออก หรือเกษียณอายุราชการ โดยกาหนดเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้


- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
- กลุม่ งานสนับสนุน
- กลุม่ งานช่าง

พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่
มีกาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น
เทศบาลตาบล
ดงเจน ประสบปัญ หาภาระค่ าใช้จ่ ายด้ านการบริ ห ารงานบุค คลจึ งก าหนด
พนักงานจ้าง 2 ประเภทคือ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยได้รับค่าตอบแทน
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเงินรายได้จากเทศบาลตาบลดงเจน

แผนภูมิอัตรากาลัง
แสดงสัดส่วนบุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลดงเจน

3.2.2 แนวคิดเรื่องการกาหนดสายงานและตาแหน่ง
การจัดสรรอัตรากาลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการกาหนดสายงาน
และคุณสมบั ติเฉพาะตาแหน่ ง ให้ ตรงกับ บทบาท ภารกิจของเทศบาลตาบลดงเจนมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ
กาหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
ได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ เทศบาลตาบลดงเจน ได้
พิจารณาด้วยว่าอัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้ง ในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถ

บริหารกาหนดอัตรากาลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิ
การศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
- สานักปลัดเทศบาล คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิ การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสานักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่
เรื่องการวางแผนนโยบาย อานวยการทั่วไป การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่ง
จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทั กษะ วุฒิ ก ารศึก ษา ที่ใช้ใ นการบรรจุ และแต่ง ตั้งให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี
การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองช่า ง คุ ณสมบัติ ความรู้ ทั กษะ วุฒิ การศึก ษา ที่ใช้ ในการบรรจุ และแต่งตั้ งให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง
การก่อสร้าง การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ งของแต่ล ะสายงาน เพื่อให้ พ นักงานแต่ล ะตาแหน่งสามารถปฏิบั ติงานได้เต็ ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางรักษาพยาบาล ให้การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม การ
บริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของ
แต่ ล ะสายงาน เพื่อ ให้ พ นั กงานแต่ล ะตาแหน่ งสามารถปฏิ บัติ งานได้ เ ต็ม ความสามารถและตรงตามความรู้
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองการศึกษา คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วน
ใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา การ
บริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของ
แต่ ล ะสายงาน เพื่อ ให้ พ นั กงานแต่ล ะตาแหน่ งสามารถปฏิ บัติ งานได้ เ ต็ม ความสามารถและตรงตามความรู้
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
3.2.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กาลังคน (Demand Analysis)
เพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงานจาเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังของเทศบาลตาบลดงเจน ไม่
อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสานและความสอดคล้อง
สม่าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American Academy of Political and
Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากาลังนั้นควรคานึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่า
หนึ่งตัวในการพิจารณา”
จากมิติการพิจารณาอัตรากาลังด้านบนนั้นสามารถนามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตรากาลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้ เห็ นว่าการวิเคราะห์ ความต้องการอัตรากาลั งของ
เทศบาลตาบลดงเจน ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสาน
และความสอดคล้ อ งสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิ ติ ที่ ยื น ยั น ตรงกั น เช่ น เดี ย วกั น กั บ American
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากาลังนั้นควรคานึงถึงปัจจัย
และกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา”
จากมิติการพิจารณาอัตรากาลังด้านบนนั้นสามารถนามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตรากาลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้
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“Any study of manpower allocation must take
many factors into consideration”
Effective Manpower Planning Framework

American Academy of Political and Social Science

เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์ อัตรากาลั ง (Effective Manpower Planning
Framework) มาพิจารณาอัตรากาลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตรากาลัง ในเทศบาลตาบลดงเจน ที่มีอยู่ดังนี้
กระจกด้านที่ 1 Strategic objective : เพื่อให้การดาเนินการของเทศบาลตาบลดงเจน
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการดาเนินการ โดยจะเป็นการ
พิจารณาว่างานในปัจ จุบัน ที่ดาเนินการอยู่ นั้นครบถ้ว นและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต
รวมถึงหากงานในปัจ จุบั นบางส่ว นไม่ต้องดาเนินการแล้ ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของบางส่ วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
การวางแผนอัตรากาลังคนในด้านนี้ เทศบาลตาบลดงเจน จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ทักษะ
และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสาคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน งาน
กีฬาและนันทนาการ ฯลฯ จะบรรจุให้ดารงตาแหน่ง ในสังกัดของกองการศึกษา เป็นต้น
กระจกด้านที่ 2 Supply pressure : เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่ างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะคานึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและต้นทุนในการทางานของเทศบาลตาบลดงเจน ดังนั้นในการกาหนดอัตรากาลังจะต้องมีการ
พิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่ง
เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวางแผนอัตรากาลั งในด้านนี้ เทศบาลตาบลดงเจน ได้กาหนดอัตรากาลั งในแต่ล ะส่ ว น
ราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ตาแหน่งระดับผู้อานวยการกอง มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกตาแหน่ง ตาแหน่งรองลงมา จะเป็น ตาแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง กาหนดเป็นสายงาน

วิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตาแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี พนักงานจ้างประเภท
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างประเภทจ้างทั่วไป ตามลาดับ การกาหนดในลาดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับ
บัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตาแหน่งควรมีเป็นสาคัญ
ในส่วนราชการที่มีปริมาณมากสามารถแยกงานที่มีความซับซ้อนและจานวนปริมาณงานจัดตั้ง
เป็นฝุาย ขึ้นตรงต่อส่วนราชการนั้นและมีหัวหน้าฝุายเป็นผู้บังคับบัญชารองลงมาจากผู้อานวยการกอง ควบคุมและ
ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในฝุายนั้น
กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE) : เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะคานวณ
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้
- พิจารณางานพนักงานเทศบาล ในสายงานว่า
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่
 มีภาระค่างานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่
- พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่หรืองานหลักของ
เทศบาลตาบลดงเจน
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย
สายงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได้
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ
การนาปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกาหนดอัตรา และคานวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยเทศบาลตาบลดงเจน ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคานวณหาเวลาปฏิบัติราชการในแต่ละ
ตาแหน่งเพื่อกาหนดเป็นอัตรากาลังคนในแผนอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้
จานวนวันปฏิบัติราชการ 1 ปี x 6 = เวลาปฏิบัติราชการ
แทนค่า ดังนี้
230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นาที
หมายเหตุ
1. 230
2. 6
3. 1,380
4. 82,800

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

กระจกด้ า นที่ 4 Driver : เป็ น การน าผลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ ข องเทศบาลต าบลดงเจน
(ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจของเทศบาลตาบลดงเจน) มายึดโยงกับจานวนกรอบกาลังคน ที่ต้องใช้

สาหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้อง
และตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตาบลดงเจน
กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues : นาประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่าง
น้อยใน 3 ประเด็นดังนี้
 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่ง
งานในแต่ละส่วนราชการนั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นจานวนมาก เช่น
หากกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ หรือ กาหนดฝุายมาก จะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นอีก
ตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณ
และงานอื่น ซึ่งเทศบาลตาบลดงเจน พิจารณาทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบัน
ของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 5 ส่วนราชการ ได้แก่ สานัก
ปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา
 ประเด็นเรื่องการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานในองค์กร เนื่องจากเทศบาลตาบล ดง
เจน เป็นองค์กรทีม่ ีพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่เขตชุมชนเมือง มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัด 9 ก.ม.
จึงทาให้มีมาผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานในองค์กร ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องมีการพิจารณาถึงการ
เตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลัง ทดแทนกันได้ การปรับตาแหน่งอัตรากาลังที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนตาแหน่งที่จะโดยเฉพาะการสรรหาผู้มาดารงตาแหน่งที่ว่าง หรือการมอบหมายให้แต่
ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และ
สามารถคาดการณ์ วางแผนกาหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้า งหน้าเกี่ยวกั บ
กาลังคนได้
 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการ
สอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หนังสือแจ้งเวียนถึงความต้องการอัตรากาลังจาก
หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบไปด้วยนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง การสอบถาม หรือการขอคาแนะนา ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ของเทศบาลตาบลดงเจน เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้ บริห ารและ
ผู้ ป ฏิบั ติงาน เพื่อ ปรั บ ปรุงและกาหนดทิศทางให้ ส อดคล้ องในทิศทางเดียวกั น ระหว่า ง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
กระจกด้านที่ 6 Benchmarking : เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากาลังกับ เทศบาลตาบลขนาด
เดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ เทศบาลตาบลท่าวังทอง ตาบลท่าวังทอง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่ง
เทศบาลดังกล่ าว เป็น หน่ว ยงานที่อยู่ ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน มีจานวนหมู่บ้าน ประชากร ลักษณะภูมิประเทศ
บริบท และงบประมาณใกล้เคียงกัน

การเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากาลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง
ลาดับ

รายการ

เทศบาลตาบลดงเจน

เทศบาลตาบลท่าวังทอง

1

ส่วนราชการ

มี 5 ส่วนราชการ ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา

มี 4 ส่วนราชการ ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2

จานวนพนักงานเทศบาล

จานวน 37 อัตรา ดังนี้
ปลัดเทศบาล 1 อัตรา
1. สานักปลัดเทศบาล 12 อัตรา
2. กองคลัง
7 อัตรา
3. กองช่าง
6 อัตรา
4. กองสาธารณสุขฯ 3 อัตรา
5. กองการศึกษา 8 อัตรา

จานวน 45 อัตรา ดังนี้
ปลัดเทศบาล 1 อัตรา
รองปลัดเทศบาล 3 อัตรา
ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
1. สานักปลัดเทศบาล 19 อัตรา
2. กองคลัง 11 อัตรา
3. กองช่าง
6 อัตรา
4. กองสาธารณสุขฯ 4 อัตรา

3

ลูกจ้างประจา

จานวน 1 คน

จานวน - คน

4

จานวนพนักงานจ้างตามภารกิจ กองการศึกษา

5

จานวนพนักงานจ้างทั่วไป

จานวน 9 อัตรา ดังนี้

จานวน 4 อัตรา

1. สานักปลัด 5 อัตรา
2. กองคลัง 1 อัตรา
3. กองช่าง 2 อัตรา
4. กองสาธารณสุขฯ 1 อัตรา

จานวน 23 อัตรา ดังนี้

จานวน 12 อัตรา ดังนี้

1. สานักปลัดเทศบาล 7 อัตรา
2. กองคลัง 4 อัตรา
3. กองช่าง 5 อัตรา
4. กองสาธารณสุขฯ 7 อัตรา
5. กองการศึกษา – อัตรา

1. สานักปลัดเทศบาล 7 อัตรา
2. กองคลัง 1 อัตรา
3. กองช่าง 4 อัตรา
4. กองสาธารณสุขฯ - อัตรา

6

งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

65,226,470 บาท

80,411,000 บาท

แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบอัตรากาลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง

จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากาลังของเทศบาลตาบลดงเจน และเทศบาลตาบลท่าวังทอง จะเห็นได้ว่า
ส่วนราชการของเทศบาลตาบลดงเจน มีจานวน 5 ส่วนราชการและเทศบาลตาบลท่าวังทอง มีจานวน 4 ส่วน
ราชการ จานวนบุคลากรของเทศบาลตาบลดงเจนและเทศบาลตาบลท่าวังทอง มีจานวนเท่ากัน คื อ 66 อัตรา ,
งบประมาณรายรับ-รายจ่าย เทศบาลตาบลท่าวังทอง มีงบประมาณที่มากกว่าเทศบาลตาบลดงเจน คือเทศบาลตาบล
ดงเจนมี 65,226,470 บาท และเทศบาลตาบลท่าวังทองมี 80,411,000 บาท
เมื่อเปรีย บเทียบบุ คลากรของเทศบาลตาบลดงเจน กับเทศบาลตาบลท่าวังทอง จะเห็นได้ว่า
จานวนและตาแหน่งที่แตกต่างกันอยู่หลายตาแหน่ง หลายอัตรา จานวนซึ่งสามารถเปรียบเทียบตาแหน่งและงานที่
แตกต่างกันในแต่ละกองได้ดังนี้
1.สานักปลัดเทศบาล

ตาแหน่งที่แตกต่างกันของเทศบาลตาบลดงเจนกับเทศบาลตาบลท่าวังทองอย่างเห็นได้ชัด คือ
เทศบาลตาบลดงเจน จานวนพนักงานเทศบาลตาบลดงเจนที่น้อยกว่าเทศบาลตาบลท่าวังทอง จานวน 7 อัตรา
ในขณะที่จานวนพนักงานจ้างทั่วไปมีจานวนที่เท่ากันคือ 7 ซึ่งเทศบาลตาบลดงเจนในส่วนของสานักปลัดเทศบาล
ยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถ ด้านข้อ กฎหมายที่เกิดจากปฏิบัติงานที่ค่อนข้างมาก อย่างเช่ นร่างเทศบัญญัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายเทศบัญญัติ นิติ
กรรม สัญญาต่าง ๆ ของเทศบาล ตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาพิจารณาให้ความเห็นทั้งในข้อ
กฎหมายและข้อเท็จจริงในการร่างเทศบัญญัติ สอบสวนพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและ
การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การดาเนินการทางคดีที่เกิดจากการทาผิดเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ
ตลอดจนฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ รวมถึงการติดต่อประสานงานวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีประสิทธิ ภาพ จึงจาเป็นต้องมีตาแหน่ง นิติกร ในการทา
หน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริ งและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาดาเนินการทางกฎหมายด้านต่างๆ การสอบสวนตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินัย การร้องทุกข์
หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดาเนินการทางคดี จัดทานิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทาง
กฎหมายที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.กองคลัง
ตาแหน่งในกองคลัง จานวนพนักงานเทศบาลที่น้อยกว่าเทศบาลตาบลท่าวังทอง จานวน
4 อัตรา ในขณะที่จานวนพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตาบลดงเจนมี มากกว่า แต่กองคลังเทศบาลตาบลดงเจน
สามารถที่จ ะบริ ห ารจั ดการคนภายในองค์กรให้ ส ามารถทางานได้อย่างมีประสิ ท ธิภ าพ ซึ่งปัจจุบันกองคลั ง มี
ตาแหน่งว่างคือ เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) และ นายช่างสารวจ (ปง./ชง.) โดยในตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุที่ว่าง
นั้นได้ให้บุคลากรในสังกัดรักษาการในตาแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ และในรอบการปรับแผนอัตรากาลังถัดไป กองคลัง
ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของงานพัสดุ เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสายวิชาการ เพื่อลดการโอน
ย้าย ของงานพัสดุ จึงจะกาหนดตาแหน่งใหม่ คือ นวก.พัสดุ (ปก./ชก.) และยุบเลิกตาแหน่ ง เจ้าพนักงานพัสดุ
(ปง./ชง.) ในการตาแหน่งนายช่างสารวจ ได้ประชาสัมพันธ์รับโอน โดยหากยังไม่มีคนมาดารงตาแหน่งเทศบาล
ตาบลดงเจนจะดาเนินการสรรหาโดยรายงานให้ กสถ.เป็นผู้ดาเนินการสรรหา
3.กองช่าง
ตาแหน่ งในกองช่าง ทั้งเทศบาลตาบลดงเจนและเทศบาลตาบลท่าวังทอง มีจานวน
พนักงานเทศบาลที่เท่ากันคือ 6 อัตรา และพนักงานจ้างเทศบาลตาบลดงเจนมีน้อยกว่าเทศบาลตาบลท่าวังทอง 1
อัตรา แต่กองช่างเทศบาลตาบลดงเจนสามารถที่จะบริหารจัดการคนภายในองค์กรให้สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันกองช่างมีตาแหน่งว่างคือ หัวหน้าฝุายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) และวิศวกร
โยธา (ปก./ชก.) โดยเทศบาลตาบลดงเจน ได้ดาเนินการสรรหาโดยรายงานให้ กสถ.เป็นผู้ดาเนินการสรรหา

4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตาแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลมีพนักงานเทศบาลจานวน 3
อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 7 อัตรา เทศบาลตาบลท่าวังทองมีพนักงานเทศบาล จานวน 4 อัตรา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน 1 อัตรา จะเห็น ได้ว่ากองสาธารณสุ ขและสิ่งแวดล้ อมเทศบาลตาบลดงเจน ในภาพรวมนั้นมี
ผู้ปฏิบัติงานมากกว่า และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการคนภายในองค์กรให้สามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน
5.กองการศึกษา
เทศบาลตาบลท่าวังทอง ไม่มีกองการศึกษา แต่พนักงานเทศบาลที่ทาหน้าที่ในเกี่ยวกับ
การศึกษา สังกัดอยู่สานักปลัดเทศบาล ซึ่งหากพิจารณาจานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่ออัตราส่วนครู/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กแล้ว เป็นไปตามสัดส่วนของประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชียงหมั้น
มีนักเรียนจานวน 55 คน : ครู 7 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจน มีนักเรียนจานวน 15 คน : ครู 1 คน หาก
พิจารณาดูแล้วจานวนครูต่อจานวนนักเรียนถือว่าเกินความจาเป็น จึงยุบตาแหน่งที่ว่างจานวน 1 อัตรา
ในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ของเทศบาล
ตาบลดงเจน สานักปลัดเทศบาลจะมีการขอกาหนดตาแหน่งใหม่ในตาแหน่ง นิติกร (ปก./ชก.) และกองการศึกษา
จะยุบตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ (ผู้มีคุณวุฒิ) ที่ว่างมานานและไม่มีการสรรหาคนมาแทนและเพื่อเป็น
การลดภาระค่าใช้จ่าย ส่วนตาแหน่งที่ว่างทั้งสายงานผู้บริหารเทศบาลตาบลดงเจน ได้แจ้งให้ กสถ.เป็นผู้ดาเนินการ
สรรหา และสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่างเทศบาลตาบลดงเจนได้แจ้งให้ กสถ.เป็นผู้ดาเนินการสรรหา ยกเว้น ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) และ นายช่างสารวจ (ปง./ชง.) ที่ยังดาเนินการสรรหาโดยการประชาสัมพันธ์รับโอ น
ในตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) จะมีการยุบเลิก และกาหนดตาแหน่งใหม่ คือ นวก.พัสดุ (ปก./ชก.) เพื่อ
ลดการโอน ย้าย ของตาแหน่งดังกล่าว และหากยังไม่มีผู้มาดารงตาแหน่งเทศบาลตาบลดงเจนจะพิจารณาให้ กสถ.
ดาเนินการสรรหา ซึ่งถ้ามีผู้ดารงตาแหน่งครบตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี จะทาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป

ขอบเขตและแนวทางจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564-2566
1. วิเคราะห์ภารกิจอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลดงเจน ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาเทศบาลตาบลดงเจน
นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาของเทศบาลตาบลดงเจน
๒. กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลตาบลดงเจน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. กาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่งให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ
4. กาหนดความต้องการพนักงานจ้างในเทศบาลตาบลดงเจน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามี
ส่วนร่วมเพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอานาจหน้าที่ที่ต้อง

ปฏิบัติอย่างแท้จริงและต้องคานึงถึงโครงการส่วนราชการและจานวนข้าราชการ ลูกจ้างประจา ในเทศบาล
ประกอบการกาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง
5. กาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้า งจานวนตาแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตาบลดงเจน
6. จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่าย
7. ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ความสาคัญของการกาหนดกรอบอัตรากาลังคน
การวางแผนกาลั งคนและการกาหนดกรอบอั ตรากาลั งคนมี ความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่ อ
หน่วยงานและส่งผลกระทบต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของ เทศบาลตาบลดงเจน การกาหนดอัตรากาลังคน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทาให้ เทศบาลตาบลดงเจน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทาให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจึงมีความสาคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้
1) ทาให้ เทศบาลตาบลดงเจน สามารถพยากรณ์สิ่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทาให้ เทศบาลตาบลดงเจน สามารถวางแผน
กาลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยทาให้ปัญหาที่ เทศบาลตาบลดงเจน จะ
เผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้
2) ท าให้ ท ราบข้ อ มูล พื้ นฐานทั้ งด้ า นอุ ป สงค์แ ละอุ ป ทานของทรั พยากรบุค คลที่ มี อยู่ ใ น
ปัจจุ บันและในอนาคต เทศบาลตาบลดงเจน จึงสามารถวางแผนล่ วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3) การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเทศบาลตาบลดงเจน ให้สอดคล้องกันทาให้การดาเนินการของเทศบาล
ตาบลดงเจน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนาไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ
4) ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกาลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างกาลังคน
ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการ
วางแผนกาลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกาลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้นลง
ได้
5) ช่วยให้ เทศบาลตาบลดงเจน สามารถที่จะจัดจานวน ประเภท และระดับทักษะของ
กาลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทาให้กาลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ทั้งกาลังคนและเทศบาลตาบลดงเจน บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6) การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะทาให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตาบล
ดงเจน เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ

7) ช่วยทาให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการกาหนดกรอบ
อัตรากาลังจะนาไปสู่การวางแผนกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผล
สาเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น

4.สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การวางแผนกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลดงเจน มีความครบถ้วนสามารถ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลดงเจน ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ของ
เทศบาลต าบลดงเจน โดยท าการประชาคมหมู่ บ้ า นว่ า มี ปั ญ หาอะไร และต้ อ งการให้ เ ทศบาลต าบลดงเจน
ดาเนินการแก้ไขในเรื่องใด
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลดงเจน แบ่งออกเป็น
ด้านต่างๆ ดังนี้
4.1 สภาพปัญหาของพื้นที่
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ปัญหาด้านการคมนาคม เส้นทางการคมนาคมบางเส้นทางยังไม่สะดวกเป็นดิน ลูกรัง
ถนนบางแห่งชารุด
1.2 ปัญหาขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค
1.3 ปัญหาไฟฟูาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ไม่เพียงพอ
1.4 ปัญหาการระบายน้าของถนนในหมู่บ้าน
2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 ปัญหาด้านการว่างงาน หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
2.2 ปัญหาผลผลิตทางด้านการเกษตรตกต่า
2.3 ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
3. ด้านสังคม
3.1 ปัญหาด้านยาเสพติด ในพื้นที่ยังมีผู้เสพยา
3.2 ปัญหาด้านผู้ด้อยโอกาส มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ
3.3 ปัญหาด้านผู้สูงอายุไม่มีญาติพี่น้อง หรือไม่มีคนดูแล
4. ด้านการเมืองการบริหาร
4.1 ประชาชนยังให้ความสนใจในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นต่า
4.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นน้อย
4.3 ประชาชนขาดความสนใจในการตรวจสอบติดตามการดาเนินงานของท้องถิ่น
4.4 ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายท้องถิ่น
4.5 ปัญหาการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน องค์กรอาชีพในพื้นที่ขาดความเข้มแข็ง
คณะกรรมการขาดการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ปัญหาด้านการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร แหล่งน้าธรรมชาติแห้งในฤดูแล้ง ไม่มี
แหล่งกักเก็บน้า
5.2 ปัญหาด้านการกาจัดขยะ การเก็บขยะในพื้นที่ที่มีมากขึ้น
5.3 ปัญหาภัยแล้ง ในช่วงฤดูแล้งแหล่งน้าธรรมชาติแห้ง ไม่มีน้าสาหรับผลิตน้าประปา
หรือใช้ในการอุปโภค บริโภค
4.2 ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ต้องการให้ปรับปรุง พัฒนาและบารุงรักษาถนน ถนนภายในหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้สะดวก และขยายความกว้างของถนน
1.2 ต้องการขยายเขตระบบจาหน่ายน้าประปาภูมิภาคในเขตเทศบาล ทั้ง 16 หมู่บ้านใน
เขตเทศบาล
1.3 ต้องการให้มีไฟฟูาและแสงสว่างอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
1.4 ต้องการให้มีการสร้างรางระบายน้าในเขตเทศบาลตาบลดงเจน
2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 ต้องการให้ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ
ยกระดับรายได้
2.2 ต้องการเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ
2.3 ต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านสังคม
3.1 ต้องการให้แก้ไขปัญหายาเสพติด และให้ความรู้ด้านการปูองกันปัญหายาเสพติดต่างๆ
3.2 ต้องการให้ผู้ด้อยโอกาสมีผู้ดูแล
3.3 ต้องการให้มีการรณรงค์ให้คนในครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ
4. ด้านการเมืองการบริหาร
4.1 ต้องการให้มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายท้องถิ่นให้กับผู้นาหรือประชาชน
ในพื้นที่
4.2 ต้องการให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม
4.3 ต้องการให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ความรู้กับผู้นาหรือคณะกรรมการในเรื่องการ
พัฒนา หรือเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานกลุ่ม
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ต้องการให้มีการสนับสนุนการปลูกปุาเพื่อเป็นแหล่งต้นน้า และเพื่อทดแทนปุาที่เสื่อม
โทรม

5.2 ต้องการให้มีการจัดเก็บขยะในชุมชนและมีระบบคัดแยกขยะตามแบบมาตรฐาน
5.3 ต้องการให้มีบริการแจกจ่ายน้าเพื่ออุปโภค บริโภค ให้แก่หมู่บ้านที่น้าไม่เพียงพอ

5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลดงเจน นั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้าง ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบของเทศบาลตาบลดงเจน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลตาบลดงเจน
จะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและมี
ความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง เทศบาลตาบลดงเจน ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ก ารศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านการ
พัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งตนเองในท้องถิ่น
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลดงเจน ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการ SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้
ทราบว่าเทศบาลตาบลดงเจน มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกตามในการดาเนินการตามภารกิจ ตามหลัก
SWOT เทศบาลตาบลดงเจน กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่ง
ภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในมาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และตาม
มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบกทางน้า และทางระบายน้า มาตรา 50(2)
๒. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ มาตรา 16(4)
๓. การสาธารณูปการ มาตรา 16(5)
๔. การจัดให้มีน้าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค มาตรา 51(1)
๕. การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ มาตรา 51(2)
๖. การจัดให้มีตลาด มาตรา 51(3)
๗. การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน มาตรา 51(4)
๘. การจัดให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น มาตรา 51(7)
๙. การควบคุมอาคาร มาตรา 16(28)

การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง
ผู้บริหารเทศบาลตาบลดงเจน ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน โดยได้
กาหนดไว้ในนโยบายชัดเจนที่จะพัฒนาอีกทั้งทาเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ของเทศบาลตาบลดงเจน ยังเป็นอาเภอที่อยู่
ใกล้เคียงกับเมืองพะเยา การคมนาคมสะดวก
จุดอ่อน
มีบ างหมู่บ้านที่ น้าประปาไม่เพีย งพอต่อความต้องการของประชาชน จาเป็นต้องขอขยายเขตประปา
ภูมิภาค
โอกาส
มีพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกพื้นที่เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร
อุปสรรคหรือข้อจากัด
ประชาชนในพื้ น ที่ ไ ม่ เ ห็ น ความส าคั ญ และให้ ค วามร่ ว มมื อ เท่ า ที่ ค วร ไม่ ช่ ว ยกั น อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
สิ่งแวดล้อม
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ มาตรา 50(4)
2. การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ มาตรา 50(7)
3. การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของประชาชน มาตรา 51(5)
4. การให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
มาตรา 51(6)
5. การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ มาตรา 16(6)
6. การจัดการศึกษา มาตรา 16(9)
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง
ผู้บริหารเทศบาลตาบลดงเจน ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยได้กาหนดไว้ในนโยบาย
อย่างชัดเจน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
จุดอ่อน
ประชาชนยั งไม่รู้ สิ ทธิและบทบาทหน้า ที่ของตนเอง ในส่ ว นของการเสริมสร้างสุ ขภาพยัง ขาดแคลน
บุคลากร ผู้ให้คาแนะนาและติดตามผล ทาให้การพัฒนาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะมีความเชื่อดั้งเดิม
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของตนเองอยู่
โอกาส
เทศบาลตาบลดงเจน ได้รับความสนใจจากหน่วยงานอื่นที่จะให้บริการและความรู้ ตลอดทั้งส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อุปสรรคหรือข้อจากัด

ค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นทาให้ประชาชนต้องทางานมากขึ้น จึงส่งผลให้ขาดการดูแลสุขภาพทั้งด้าน
โภชนาการ การออกกาลังกายและการพักผ่อน และยังส่งผลถึงปัญหาที่ลูกทิ้งพ่อ แม่ ผู้แก่ชรา เพื่อจะไปหา
งานทารวมไปถึงกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาทาให้ค่านิยมในสังคมเปลี่ยนไป เยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบ
กระแสวัตถุนิยม ทาให้เกิดปัญหาสังคมและอาชญากรรมเกิดขึ้น

5.3

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน มาตรา 50(1)
๒. การให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง มาตรา 50(5)
3. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย มาตรา 16(12)
4. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
มาตรา 16(17)
5. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ มาตรา 16(21)
6. การผังเมือง มาตรา 16(25)
7. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร มาตรา 16(26)
8. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 16(29)
9. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มาตรา 16(30)
10. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและลัทธิเสรีภาพของประชาชน
มาตรา 16(15)
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
จุดแข็ง
เทศบาลตาบลดงเจน มีหลักการทางานโดยมุ่งไปที่ให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถดูแลตัวเองได้ เทศบาล
ตาบลดงเจน จึงมีความพยายามที่จะกระจายอานาจลงสู่ชุมชนและประชาชน ซึ่งเริ่มจากการที่ให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านในเบื้องต้นอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง มีการแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมิน ผลแผน รวมทั้ง ให้ ป ระชาชนมีส่ ว นร่ว มในการจัดงานประเพณีท้ องถิ่น เช่น งานสื บสาน
ประเพณีลอยกระทง แห่ไม้คาศรี มหาโพธิ์ เป็นต้น จึงทาให้ความสัมพันธ์ระหว่าง เทศบาลตาบล ดงเจน กับ
ประชาชนค่อนข้างใกล้ชิดกัน และประชาชนให้ความไว้วางใจ นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เป็นไปในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน และมีการประสานงานกัน
เป็นอย่างดี
ในด้านการบริหาร ผู้บริหารได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน โดย
เน้นการทางานเป็นทีมและเน้นความสามัคคี เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ และการกาหนดแผนงาน โครงการ
และเปูาหมายการทางาน เป็นการกาหนดร่วมกันของทุกฝุายทั้งฝุายบริหาร สภา ข้าราชการ และประชาชน

นอกจากนั้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเป็น
ผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
จุดอ่อน
ในด้านการเมือง ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง แต่เยาวชนยัง
ขาดความเข้าใจในประเด็นเสรีภาพตามกฎหมาย และยังมีความเข้าใจในการเมืองการปกครองน้อย
โอกาส
กฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้อานาจองค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่นในการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน นอกจากนั้นกระแส
ความคิดเรื่องการทางานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ได้รับ
ความนิยมไปทั่วโลก ทาให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุปสรรคหรือข้อจากัด
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลางยังขาดความแน่นอนทาให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ส ามารถด าเนิ น ตามแผนงานและการวางแผนด าเนิ น งานระยะยาว นอกจากนั้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ยังเป็นลักษณะของ
การควบคุม ท้องถิ่นไม่ได้มีอิสระในการดาเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้าของอานาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะระเบียบราชการของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีหลายฉบับที่ต้องแก้ไข เพราะการยกเว้นระเบียบราชการเป็นอานาจจากกรม หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด จึงมักมีการยกเว้นระเบียบเฉพาะบางโครงการที่สั่งการมาจากส่วนกลางเท่านั้น แต่ไม่ใช่ความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
5.4

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิ ชยกรรมและการท่องเที่ยว
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. การเทศพาณิชย์ มาตรา 51(9)
๒. การทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง มาตรา 16(1)
๓. การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน มาตรา 16(7)
๔. การส่งเสริมการท่องเที่ยว มาตรา 16(8

มี

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
จุดแข็ง
พื้นที่ เทศบาลตาบลดงเจน เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ น้อยหน่า
มันสาปะหลัง ข้าว ลาไย และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่สวยงาม

จุดอ่อน
ประชากรส่วนใหญ่ของเทศบาลตาบลดงเจน มีอาชีพเกษตรกรจึงมักมีปัญหาการว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว
และการตั้งกลุ่มอาชีพไม่มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประชาชนไม่มีความรู้ทางด้านการพัฒนาอาชีพและการแปร
รูป

โอกาส
แนวทางในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปลี่ยนแนวทางการบริหารมาเน้นหนักการมีส่วน
ร่วมและทางานเป็นทีมจึงทาให้มีการทางานแบบบูรณาการเพิ่มขึ้น และรัฐบาลปัจจุบันยังเน้นการอยู่แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
อุปสรรคหรือข้อจากัด
ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่แน่นอน ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ในระบบทุนนิยม ทาให้เกิดหนี้สินภาค
ประชาชน หนี้นอกระบบ และความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น ทาให้ความต้องการของประชาชนมาก
ขึ้น จึงก่อให้เกิดหนี้สิน และรายจ่ายมากกว่ารายได้
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรา 51(3)
2. การจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 16(24)
3. การดูแลรักษาที่สาธารณะ มาตรา 16(27)
การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง
ผู้บริหารเทศบาลตาบลดงเจน ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบารุงรักษาแหล่งน้า การปลูกปุาเพื่อเพิ่มพื้นที่ปุาไม้และเป็นแหล่งต้นน้าลาธาร
จุดอ่อน
เทศบาลตาบลดงเจน ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะทางในการดาเนินงานที่ผ่านมา
ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น การดาเนินงานที่ผ่านมาไม่สามารถประเมินผลงานของกลุ่มเปูาหมาย และ
การดาเนินงานขาดความต่อเนื่อง นอกจากนั้นการดาเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อมจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานสูง เช่นการจัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้องใช้พื้นที่มาก การใช้เทคโนโลยีแบบเตาเผาปลอดมลพิษก็มี
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิบัติการสูง และที่สาคัญประชาชนยังไม่ให้ความความร่วมมือในการดาเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร เช่น การกาจัดขยะและการคัดแยกขยะของครัวเรือน

โอกาส
ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น ประเด็นที่ได้รับความสนใจและเป็น
กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อาเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับโลก มี
หน่วยดาเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร ดาเนินการสร้างจิตสานึกของประชาชน
ตลอดทั้งการรณรงค์ให้ มีการน าเอาทรั พยากรธรรมชาติที่ใช้แล้ ว กลั บมาใช้ซ้าอีก มีการตั้ งเครือข่ ายคนรัก ษ์
สิ่งแวดล้อม

อุปสรรคหรือข้อจากัด
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุมขยะ
และมลพิษในชุมชน การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่นบ่อฝังกลบ เตาเผาขยะ ระบบบาบัดน้าเสีย จะต้อง
ระวังมิให้กระทบต่อชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ยังไม่ได้ให้
ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ หรือการปล่อยสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้า เป็นต้น
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
มาตรา 16(11)
๒. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรา 16(9)
๓. การจัดการศึกษา
๔. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จุดแข็ง
ผู้บริหารให้ความสาคัญในการส่งเสริมการศึกษามีความพร้อมเรื่องแผนงานการจัดการศึกษา การจัดสรร
งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และบุคลากรตามโครงสร้างด้านศาสนาและวัฒนธรรม ผู้บริหารก็ให้
ความส าคัญและส่งเสริ ม โดยการจั ดทาโครงการคุณธรรมจริยธรรม สาหรับเยาวชนอย่างต่อเนื่องและให้ การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ ในการจัดงานประเพณีประจาปี
จุดอ่อน
การจัดการศึกษาของเทศบาลตาบลดงเจน ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มที่ ถึงแม้จะมีบุคคลากรตาม
โครงสร้าง แต่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารงานศึกษาอย่างสูง ซึ่งปัจจุบันบุคลากร
ทางด้านการศึกษายังขาดการทางานแบบมืออาชีพ ขาดการประสานงานที่ดี ส่วนเยาวชนยังขาดความสนใจใน
หลักธรรม คาสอนของศาสนา มีความเชื่อดั้งเดิมที่ไม่สอดคล้องกับวิถีสากลปฏิบัติ

โอกาส
ในพื้น ที่อาเภอภูกามยาว มีส ถาบั นการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ทาให้เยาวชนมีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้น
อุปสรรคหรือข้อจากัด
ปัจจุบันการถ่ายโอนการศึกษายังมีความล่าช้า และขาดความชัดเจนในการถ่ายโอนภารกิจ เรื่องการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความล่าช้าในการถ่ายโอน ทาให้กระทบต่อแผนการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทคโนโลยีใหม่ๆ
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจาเป็นและสมควร
๓. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๔. การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จุดแข็ง
1. เทศบาลตาบลดงเจน มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
2. เทศบาลตาบลดงเจน พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
3. เทศบาลตาบลดงเจน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
จุดอ่อน
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ
4. ประชาชนเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตาบลดงเจน
ในเกณฑ์ต่า
โอกาส
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด พะเยา
มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการทางาน
เช่น อินเตอร์เน็ต ไลน์ ระบบฐานข้อมูล
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในสายงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกตาแหน่ง
อุปสรรคหรือข้อจากัด
1. การพั ฒ นาด้ า นการเมื อ ง การบริ ห าร เป็ น งานที่ ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากหลายๆส่ ว นที่ ต้ อ ง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสานึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ
ส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก
3. ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบล กาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของเทศบาลตาบล ในหลายงาน เช่น การจัดทาแผนพัฒนาตาบล การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ
ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดได้ให้อานาจของเทศบาลตาบลดาเนินการและให้วิเคราะห์
ว่าภารกิจดังกล่าวจะสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลดงเจนได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการของเทศบาล
ตาบลซึ่งจะต้องเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตาบลดงเจน เป็นสาคัญ

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่เทศบาลตาบลดงเจนจะดาเนินการ
ตามที่เทศบาลตาบลดงเจน ได้รวบรวมประเด็นภารกิจที่เป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลและ
วิเคราะห์ภารกิจงานที่จะต้องดาเนินการแล้ว เทศบาลตาบลดงเจน ได้พิจารณากาหนดเป็นภารกิจหลักและภารกิจ
รอง โดยจัดลาดับความสาคัญของภารกิจ ดังนี้
ภารกิจหลัก
๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่นถนน เป็นต้น
๒. ด้านการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟูา น้าประปา เป็นต้น
3. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
ภารกิจรอง
๑. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. สนับสนุนหลักประกันสุขภาพ
3. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า
4. การจัดการ การบารุงและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
5. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
6. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
7. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. ด้านส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
9. ด้านการฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
๑0. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
๑1. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
๑2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
13. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
15. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
ปัญหาการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
เทศบาลตาบลดงเจน เป็นเทศบาลขนาดกลาง กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น
5 ส่วน ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

สานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

มีกรอบอัตรากาลังข้าราชการจานวนทั้งสิ้น 34 อัตรา ลูกจ้างประจา 1 อัตรา ครู จานวน 3
อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 23 อัตรา ในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3
ปี ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เทศบาลตาบลดงเจน ประสบปัญหาในภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
เนื่องจากข้อจากัดในการตั้งงบประมาณประกอบกับพนักงานในสังกัดมีอัตราเงินเดือนสูงทาให้ไม่สามารถกาหนด
ตาแหน่งที่มีความต้องการและความจาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานได้ ซึ่งสามารถแยกปัญหาของแต่ละส่วนราชการ
ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล มีโครงสร้างส่วนราชการ 3 ฝุายคือฝุายอานวยการ ฝุายธุรการและฝุาย
ปกครอง มีกรอบอัตรากาลังพนักงานเทศบาล จานวน 12 อัตรา ลูกจ้างประจา 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 7
อัตรา มีตาแหน่งว่าง 1 อัตรา คือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก./ชก.) เมื่อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของ
งานกับ จ านวนบุ ค ลากรของส านั กปลั ด ที่มีอ ยู่ ยัง ต้องการพนั กงานอีก 1 ตาแหน่ ง เพื่อ ให้ ก ารปฏิ บัติง านของ
หน่ ว ยงานมีป ระสิ ทธิภาพ จึงจ าเป็ น ต้องมีตาแหน่ง นิติกร ในการทาหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสาร
หลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดาเนินการทางกฎหมายด้านต่างๆ
การสอบสวนตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินัย การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การ
ดาเนินการทางคดี จัดทานิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และให้
ยุบเลิกตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก./ชก.) และกาหนดตาแหน่งใหม่ในรอบปรับปรุงแผนอัตรากาลังใน
รอบถั ด ไปและโครงสร้ า งของส านั ก ปลั ด ให้ ป รั บ เกลี่ ย งานต าแหน่ ง นั ก จั ด งานงานทั่ ว ไป จากเดิ ม สั ง กั ด ฝุ า ย
อานวยการ ไปสังกัดฝุายธุรการ
2. กองคลัง มีโครงสร้างส่วนราชการ 2 ฝุาย คือฝุ ายบริหารงานคลังและฝุายพัฒนารายได้ มี
กรอบอัตรากาลั งพนั กงานเทศบาล จ านวน 7 อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว ไป 4 อัตรา มีพนักงานเทศบาล
ตาแหน่งว่างจานวน 3 อัตรา คือผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง) ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานให้
กสถ.เป็นผู้ดาเนินการสอบ อยู่ระหว่างการสรรหาผู้มาดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) นายช่างสารวจ
(ปง./ชง.) ซึ่งหน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ปัญหาที่ผ่านมาและปัจจุบันของกองคลัง คือปัญหาขาด
บุคลากรมาทดแทนกรณีข้าราชการโอน(ย้าย) จึงกาหนดตาแหน่งใหม่คือ นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) เพื่อลดอัตรา

การโอน(ย้าย) ของบุคลากรในสังกัด และยุบเลิกตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) เพื่อลดค่าใช้จ่าย และปัจจุบัน
มีเพียงพนักงานจ้างเหมาบริการมาช่วยปฏิบัติงาน จึงเป็นปัญหาการใช้คนไม่ตรงกับงาน
3. กองช่าง มีโครงสร้างส่วนราชการ 2 ฝุาย คือฝุายแบบแผนและก่อสร้าง และฝุายการโยธา มี
กรอบอัตรากาลังพนักงานเทศบาล จานวน 6 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา มีตาแหน่งว่างจานวน 2
อัตรา คือตาแหน่งหัวหน้าฝุายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) และวิศวกรโยธา (ปก./ชก.) ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการสรรหาผู้มาดารงตาแหน่ง เมื่ อพิจารณาปริมาณงานและคุณภาพของงานกับจานวนบุคลากรของกอง
ช่าง ยังขาดบุคลากรที่ทาหน้าที่ขับรถกระเช้าไฟฟูา เพื่อให้บริการซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะให้ประชาชน จึงกาหนด
ตาแหน่งใหม่ คือ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถกระเช้าไฟฟูา) ในรอบการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง
รอบถัดไป
4. กองสาธารณสุ ขและสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างส่วนราชการ 2 ฝุาย คือ ฝุายบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และฝุายบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานจ้าง 7 อัตรา ตาแหน่งว่าง
จานวน 1 ตาแหน่ง คือตาแหน่งหัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อพิ จารณาปริมาณงานและ
คุ ณ ภาพของงานกั บ จ านวนบุ ค ลากรของกองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ยั ง สามารถปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5. กองการศึกษา มีโครงสร้างส่ วนราชการ 2 ฝุาย คือฝุ ายบริห ารงานการศึกษา และฝุาย
ส่งเสริ มการศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม มีกรอบอัตรากาลั งพนักงานเทศบาล จานวน 5 อัตรา ครู 3 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา มีตาแหน่งว่าง 1 อัตรา คือฝุายบริหารงานการศึกษา และตาแหน่งผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กฯ (คุณวุฒิ) 1 อัตรา ในตาแหน่งฝุายบริหารงานการศึกษา ปัจจุบันหน่วยงานให้ กสถ.เป็นผู้ดาเนินการ
สอบอยู่ระหว่างการสรรหาผู้มาดารงตาแหน่ง และตาแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ เป็นตาแหน่งว่าง หากพิจารณา
จานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่ออัตราส่วนครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กแล้ว เป็นไปตามสัดส่วนของ
ประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชียงหมั้น มีนักเรียนจานวน 55 คน : ครู 7 คน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจน มีนักเรียนจานวน 15 คน : ครู 1 คน หากพิจารณาดูแล้วจานวนครูต่อจานวนนักเรียนถือ
ว่าเกินความจาเป็น จึงยุบเลิกตาแหน่งดังกล่าวในการปรับปรุงแผนอัตรากาลังรอบถัดไป
ปัญหาโครงสร้างส่วนราชการและการกาหนดอัตรากาลังของเทศบาลตาบลดงเจน ในภาพรวม
ทั้งหมดที่เป็นปัญหาในปีที่ผ่านและปัจจุบัน คือหน่วยงานประสบปัญหาภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล ซึ่ง
มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเทศบาลตาบลดงเจนเป็นเทศบาลที่ยกฐานะจากสุขาภิบาล หัวหน้าส่วนราชการมี
อัตราเงินเดือนสูง ส่งผลให้เมื่อนาภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายแล้ว จะมี
อัตราลดต่าลงจนไม่ส ะท้อนภาระค่าใช้จ่ ายด้านการบริห ารงานบุคคลที่แท้จริง เทศบาลตาบลดงเจน จึงต้อง
ตระหนั ก และพึ ง ระวั ง ในการก าหนดต าแหน่ ง และอั ต ราก าลั ง ให้ มี ค วามเหมาะสม หากในอนาคตเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการเรี ยกชื่อเงินอุดหนุนและ/หรือการกาหนดเงินอุดหนุนที่ต้องตราเป็นงบประมาณ
รายจ่ายขึ้นอาจทาให้ฐานงบประมาณรายจ่ายเปลี่ยนแปลงทาให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล เกินกว่า
ร้อยละ 40 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564-2566) จึงได้วิเคราะห์ค่างานและปริมาณงานกาหนดตาแหน่งที่มีความจาเป็นและต้องการอย่าง

แท้จริงให้สอดคล้องกับภารกิจอานาจหน้าที่ปัจจุบันและเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อแก้ไขปัญหา
การบริหารงานภายในส่วนราชการของเทศบาลตาบลดงเจน ต่อไป

ปัญหาในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
1. บุคลากรไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้เนื่องจากกรอบอัตรากาลังและ
การจัดวางคนไม่ถูกกับงานที่ต้องปฏิบัติ
2. การกาหนดตาแหน่ง/การสรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่งไม่เป็นไป/ไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่
3. กรอบอัตรากาลังพนักงานจ้างไม่ตรงกับหน้าที่รับผิดชอบ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. การจัดทากรอบอัตรากาลังบุคลากรทั้งอัตรากาลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรอบอัตรากาลัง
พนักงานจ้าง โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงานหรือ Put the right man on the right job
2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ใน
การปฏิบัติงานและการกาหนดโครงสร้างองค์กร การประเมินผลงานของบุคลากร และระบบการให้
รางวัล ตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ
3. การให้อานาจในการตัดสินใจ กระจายอานาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ ส่งเสริม
ให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจาเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากร
เหล่านี้เป็นบุคคลที่ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ
4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดกาลังใจแก่พนักงาน นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์แล้ว จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การพัฒนาเพิ่มพูน
ขีดความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่

8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
๘.๑ โครงสร้างส่วนราชการ
เทศบาลตาบลตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจ
รองที่จะดาเนินการดังกล่าว โดยเทศบาลตาบลดงเจน ได้กาหนดตาแหน่งของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างให้
ตรงกับภารกิจดังกล่าว และจากสภาพปัญหาของเทศบาลตาบลดงเจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภ ารกิจ
อานาจหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้ กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
สานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่
มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่ว นราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และ
งานสนับสนุนส่วนราชการอื่น
กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษา
เงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บาเหน็จบานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัด สรรเงินต่างๆ การ
จัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานงบทดลอง
ประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กองช่ า ง มีห น้ า ที่ค วามรั บ ผิ ดชอบเกี่ ย วกั บการส ารวจ ออกแบบ การจั ดท าข้ อ มู ล ทางด้ า น
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบีย บกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้าง และซ่อมบารุงการควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลยานพาหนะ การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุม
การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกล งานเกี่ยวกับแผนงาน และงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านด้ า น
สาธารณสุ ขตามมาตรฐานบริ การสาธารณะด้านคุณภาพชีวิต ซึ่งประกอบด้ว ย มาตรฐานสาธารณสุ ขมูล ฐาน
มาตรฐานการพัฒนาการกาจัดขยะมูลฝอย มาตรฐานการพัฒนาการดาเนินการด้านเอดส์ มาตรฐานการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข มาตรฐานห้องน้าสาธารณะ มาตรฐานหอพักและมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ ด้านการลงทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้ง
การศึ ก ษานอกระบบการศึก ษาและการศึ กษาตามอั ธ ยาศัย เช่น การจั ดการศึ กษาปฐมวั ย อนุ บาลศึก ษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาโดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งาน
โรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึก
และส่ ง เสริ มอาชีพ งานห้ อ งสมุดพิ พิธ ภัณฑ์ และเครือ ข่า ยการศึ กษา งานกิจ การศาสนา ส่ ง เสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ตารางแสดงโครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบนั
๑. สานักปลัดเทศบาล

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. สานักปลัดเทศบาล

ฝ่ายธุรการ
- งานแผนและงบประมาณ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานธุรการ
- งานระบบงานคอมพิวเตอร์

ฝ่ายธุรการ
- งานแผนและงบประมาณ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานธุรการ
- งานระบบงานคอมพิวเตอร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ
เปลี่ยนแปลง และสนับสนุน ระบบเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
1.2 พัฒนาแหล่งน้า และการบริหารจัดการน้า
เพื่อประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมของประชารัฐ

ฝ่ายอานวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานเลือกตั้งและกิจการสภา
- งานนิติการ

ฝ่ายอานวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานเลือกตั้งและกิจการสภา
- งานนิติการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ
5.1 บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิ
บาล
5.3 พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากร
เพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการ
ทางาน และพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์

ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.3 พัฒนา สนับสนุน และบริการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
1.4 พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบ
ครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
และเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้ง
ด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานใน
ระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม ศึกษา และ
วัฒนธรรม
2.7 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความมั่นคงและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
4.1 ปกปูอง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
4.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง

ภายในและตามแนวชายแดน
4.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน
และพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
4.4 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านสังคม ศึกษา และวัฒนธรรม
2.1 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้าง
องค์ความรู้ให้ ชุมชนมีภูมิตา้ นทานกาหนด
วาระการพัฒนา เพือ่ ให้เกิดความเข้มแข็งของ
ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. กองคลัง
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานระเบียบการคลัง
- งานสถิติการคลัง
- งานธุรการ

๒. กองคลัง
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานระเบียบการคลัง
- งานสถิติการคลัง
- งานธุรการ

ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๓. กองช่าง
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
- งานธุรการ

๓. กองช่าง
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
- งานธุรการ

ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม ศึกษา และ
วัฒนธรรม
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัด
สวัสดิการประชาชน กลุ่มเปูาหมาย เพื่อสร้าง
หลักประกันความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ
5.3 พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากร
เพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ
เปลี่ยนแปลง และสนับสนุน ระบบเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
1.2 พัฒนาแหล่งน้า และการบริหารจัดการน้า
เพื่อประชาชน

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานธุรการ

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานธุรการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3.1 อนุรักษ์และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพือ่ ความ
ยั่งยืน
3.2 พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
- งานสัตว์แพทย์

ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
- งานสัตว์แพทย์

3.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
อปท.เพื่อการสนับสนุนการบริหาร จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. กองการศึกษา
ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานแผนงานและโครงการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานธุรการ

๕. กองการศึกษา
ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานแผนงานและโครงการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานธุรการ

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมประเพณี ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมประเพณี ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม ศึกษา และ
วัฒนธรรม
2.1 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้าง
องค์ความรู้ให้ ชุมชนมีภูมิตา้ นทานกาหนด
วาระการพัฒนา เพือ่ ให้เกิดความเข้มแข็งของ
ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การส่งเสริมอนุรักษ์ทานุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
การศึกษาทุกระดับ เพือ่ พัฒนาประชาชนใน
ชุมชนและท้องถิ่น
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
2.6 ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มี
ทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคม
อาเซียน

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลดงเจน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
การวิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒ นาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒ นาใน
อนาคตของเทศบาลตาบลดงเจน เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ทาให้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง
แท้จริง
2. มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการนโยบาย การเงิน การคลัง ทาให้มีความคล่องตัวในการ
ดาเนินการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
3. มีเครื่องมือ เครื่ องจั กรกล อุปกรณ์และบุคลากรสามารถให้ ความช่วยเหลื อแก่ราษฎรได้
ทันท่วงที
4. มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพื่อนามาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
5. สามารถออกกฎหมาย (เทศบัญญัติ) ใช้บังคับในพื้นที่ได้เอง
จุดอ่อน (Weakness)
1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. นักการเมืองท้องถิ่นยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทอานาจหน้าที่ของตนเองและขาดจิตสานึก
ในการพัฒนาท้องถิ่นระดับตาบล มุ่งแต่จะพัฒนาเฉพาะชุมชนของตน
3. ประชาชนชาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและท้องถิ่นระดับตาบล
4. ความไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติ ของบุคลากรท้องถิ่น
5. บุคลากรไม่มีขวัญ กาลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จ
6. งบประมาณด้านการพัฒนาความรู้ให้บุคลากรมีจากัด
7. เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้เพื่อการพัฒนา มีไม่เพียงพอกับงานที่รับผิดชอบ
8. ผู้นาท้องถิ่นยังขาดหรือมีข้อจากัดในวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
9. ขาดการประสานงาน การบูรณาการและความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกัน
10. ระดับการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นยังมีน้อย
11. ขาดแหล่งให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงออกในการพัฒนาท้องถิ่น
โอกาส (Opportunity)
1. นโยบายรัฐบาลเรื่องการถ่ายโอนงานเกี่ยวกับการพัฒนาให้ท้องถิ่นดาเนินการและให้ความ
เป็นอิสระในการบริหารจัดการมากขึ้น
2. รัฐบาลได้กระจายงบประมาณลงสู่กับท้องถิ่นมากขึ้น
3. การสนับสนุนงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

ข้อจากัด/อุปสรรค (Threat)
1. บุคลากร เครื่องมือ เทคนิค งบประมาณในการพัฒนางานสาธารณูปโภค สาธารณูปการมี
จากัด ไม่สามารถปฏิบัติงานที่มีเทคนิค หรือโครงการขนาดใหญ่ได้
2. ข้อสั่งการ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานไม่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
3. หน่วยงานตรวจสอบการมุ่งที่จะจับผิดมากกว่าการแนะนาให้ปฏิบัติ
จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถนามาวิเคราะห์กาหนดตาแหน่ง
อัตรากาลังของเทศบาลตาบลดงเจน เพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้
1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
จานวน 1 ตาแหน่ง
สานักปลัดเทศบาล
มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทาร่างเทศบัญญัติ การ
ประชุมสภา การจัดทาระเบียนสมาชิกเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง
งานเกี่ย วกับ กฎหมายและคดี การประนี ประนอม ข้อพิพาทต่างๆ งานส่ งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การ
ด าเนิ น งานตามนโยบายของรั ฐ บาล แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม การให้ ค าปรึ ก ษาใน หน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบการ ปกครองบังคับบัญชา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ของเทศบาล
ทั้งหมด การดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการใน
เทศบาล ให้ เป็ น ไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ของเทศบาล รวมถึงปฏิบัติห น้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
2. หัวหน้าฝุายอานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
3. หัวหน้าฝุายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
4. หัวหน้าฝุายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
5. นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
6. นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
8. นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชานาญการ
9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก./ชก.)
10. นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
11. เจ้าพนักงานทะเบียนชานาญงาน
12. เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
13. นักการ
14. พนักงานขับรถยนต์
15. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

16. พนักงานดับเพลิง
17. คนงานทั่วไป

จานวน
จานวน

3
1

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บาเหน็จ บานาญ เงิน
อื่นๆ งานเกี่ยวกับ การจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชี
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายอื่นๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน
ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล งานจัดเก็บรายได้ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การ
เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองคลัง ( นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
2. หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
3. หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (ว่าง)
4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
6. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
7. นายช่างสารวจ (ปง./ชง.)
7. คนงานทั่วไป

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1
1
4

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

กองช่าง
มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บารุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลหนักและยานพาหนะ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
2. หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
3. หัวหน้าฝุายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (ว่าง)
4. วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)
5. เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
6. นายช่างโยธาชานาญงาน
7. พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1
1

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

8. คนงานทั่วไป

จานวน

4

ตาแหน่ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขตามมาตรฐานบริการสาธารณะ
ด้านคุณภาพชีวิต ซึ่งประกอบด้ว ย มาตรฐานสาธารณสุ ขมูล ฐาน มาตรฐานการพัฒ นาการกาจัดขยะมูล ฝอย
มาตรฐานการพัฒนาการดาเนินการด้านเอดส์ มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข มาตรฐานห้อ งน้า
สาธารณะ มาตรฐานหอพักและมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ ด้านการลงทุน ทรัพยากรธรรมชาติและงานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย
มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
จานวน 1 ตาแหน่ง
2. หัวหนาฝุายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) (ว่าง) จานวน 1 ตาแหน่ง
3. หัวหน้าฝุายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
จานวน 1 ตาแหน่ง
4. พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
จานวน 3 ตาแหน่ง
5. คนงานทั่วไป
จานวน 4 ตาแหน่ง
กองการศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษานอก
ระบบการศึก ษาและการศึกษาตามอั ธ ยาศัย เช่ น การจัด การศึกษาปฐมวั ย อนุบ าลศึ กษา ประถมศึ กษา
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาโดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งาน
ศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริม
อาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึ กษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่
ได้รับมอบหมาย
มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
จานวน 1 ตาแหน่ง
2. หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) (ว่าง) จานวน 1 ตาแหน่ง
3. หัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษาฯ (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) จานวน 1 ตาแหน่ง
4. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
จานวน 1 ตาแหน่ง
5. เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
จานวน 1 ตาแหน่ง
6. ครู
จานวน 3 ตาแหน่ง
7. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)
จานวน ว่าง 1 /ไม่ว่าง 1 ตาแหน่ง
8. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
จานวน 3 ตาแหน่ง

8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการกาหนดจานวนตาแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ ข้อมูล และปั ญหาเกี่ยวกั บกาลั งคนในปัจจุบัน เพื่ อจะได้ทราบ
ลักษณะโครงสร้างของกาลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของกาลังคนและ
เป็นพื้นฐานในการกาหนดนโยบายและแผนกาลังคนต่อไป
ประเภทของข้อมูลที่ทาการสารวจและวิเคราะห์
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกาลังคน (ของบุคคล)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกาลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตาแหน่ง การโอน การ
ลาออก ฯ
3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้กาลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้กาลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหนใช้
คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการกาหนดจานวนคนให้เหมาะสมและเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของคนในองค์การ
แนวทางการวิเคราะห์การใช้กาลังคน 10 ประการ
1. มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งต่าง ๆ หรือไม่
2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่
3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด
4. ศึกษาดูว่ามีผู้ดารงตาแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใคร
ดาเนินการแทน
5. สารวจการใช้ลูกจ้างว่าทางานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่
6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่
7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่
8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพื่อให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบัน
และงานอนาคต
9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่
10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร
ขั้นตอนที่ 3 การคานวณจานวนกาลังคนที่ต้องการ มีวิธีคานวณที่สาคัญ ดังนี้
1. การคานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทางาน วิธีนี้มีสิ่งสาคัญต้องทราบ 2 ประการ
1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมี
การคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจคานวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้วนามา
คาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสาคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นามาใช้คานวณต้องใกล้เคียงความจริงและ
น่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้
1.2 มาตรฐานการทางาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การทางานแต่ละชิ้น
การคิดวันและเวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้

1 ปี จะมี
52 สัปดาห์
1 สัปดาห์จะทา
5
วัน
1 ปี จะมีวันทางาน
260 วัน
วันหยุดราชการประจาปี
13 วัน
วันหยุดพักผ่อนประจาปี (พักร้อน)
10 วัน
คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย
7
วัน
รวมวันหยุดใน 1 ปี
30 วัน
* วันทางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี 230 วัน
เวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน 6 ชั่วโมง
(08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.)
** เวลาทางานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)
1,380 ชั่วโมง
หรือ
(1,380 x 60)
82,800 นาที
ซึ่งในการกาหนดจานวนตาแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทางานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์
สูตรในการคานวณ
จานวนคน = ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น
เวลาทางานมาตรฐานต่อคนต่อปี
2. การคานวณจากปริมาณงานและจานวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณ
งานที่ผ่านมาในแต่ละปี รวมทั้งจานวนคนที่ทางานเหล่านั้นในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นแนวสาหรับการกาหนดจานวน
ตาแหน่ง หรือจานวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจนามาคานวณหาอัตราส่วน
ระหว่างปริมาณงานกับจานวนคนที่ต้องการสาหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้านการเงิน แต่
มีข้อควรระวังสาหรับการคานวณแบบนี้ คือ
2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมทางานเต็มที่หรือไม่
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจานวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถคานวณโดยวิธี
ธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคานวณที่ซับซ้อนกว่านี้
เทศบาลตาบลดงเจน ได้ทาการวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจและปริมาณงาน ที่จะ
ดาเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วน
ราชการมีเท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้นจึงจะเหมาะสมกับภารกิจ
ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตาบลดงเจน และเพื่อให้การบริหารงานของ
เทศบาลตาบลดงเจนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงใน
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(1) เงิน เดือน หมายถึง เงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่ ว นท้องถิ่น ค่าจ้างลู กจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(2) เงินประจาตาแหน่ง หมายถึง เงินประจาตาแหน่งตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันที่ 7 มีนาคม
2559 และเงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งจ่ายเท่ากับเงินประจาตาแหน่งดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น คือ การคานวณเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
(3.1) กรณีตาแหน่งที่มีคนครอง ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในอัตราคนละ 1 ขั้น
ของอัตราเงินเดือนในแต่ละปี
(3.2) กรณีตาแหน่งที่กาหนดใหม่ ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจาก
(อัตรา
เงินเดือนขั้นต่าสุดของระดับตาแหน่งที่ขอกาหนด + เงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับตาแหน่งที่ขอกาหนด) หาร 2 คูณ
จานวน 12 เดือน
(4) ค่าใช้จ่ายรวมในแต่ละปีคิดจาก (1) + (2) + (3)
(5) ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
(6) ประโยชน์ตอบแทนอื่นในแต่ละปี รวมถึงเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มค่าวิชา
(พ.ค.ว.) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.) เงินประจาตาแหน่ งนิติกร
(พ.ต.ก.) เงินวิทยฐานะ เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) เป็นต้น ให้ประมาณ
การในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 โดยคิดจาก (5)
(7) คิดจาก (5) + (6)
(8) คิดจาก (7) คูณ 100 หารด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปี
1. เงินเดือน (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)
2. เงินประจาตาแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)
3. เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน
4. เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น
- เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)
- เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
- เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.)
- เงินประจาตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
- เงินวิทยฐานะ
- เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.)
ฯลฯ
(2) ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น คิดจากขั้นเงินเดือนของอัตรากาลังเดิมที่เพิ่มขึ้น (ประมาณการขั้นต่า คนละ 1
ขั้นในแต่ละปี กรณีตาแหน่งที่มีคนครอง) รวมกับเงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้กับอัตรากาลังที่จะกาหนดขึ้นใหม่
(เงินเดือนขั้นต่าของระดับตาแหน่งที่ขอกาหนด + เงินเดือนขัน้ สูงของระดับตาแหน่งที่ขอกาหนดหาร 2 คูณ 12

(3) ภาระค่าใช้จ่ายรวม คิดจาก (1) + (2) ในแต่ละปี
(4) รวมทั้งหมด
(5) คือประโยชน์ตอบแทนอื่น (ประมาณการไว้ 20% คิดจาก (๔) ในแต่ละปี)
(6) คิดจาก (4) + (5)
(7) คิดจาก (6) คูณ ๑๐๐ หายด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปี

9. ภาระค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ปรับปรุงครั้งที่ 2 ตามมติ ก.ท.จ.พะเยา ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564)

ที่

ชี่อสายงาน
ตาแหน่ง
ชื่อ - สกุล

จานวนที่มีอยู่
ปัจจุบนั

ภาระค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรวม
ระดับ จานวน
จะต้องใช้ในช่วง
ที่เพิม่ ขึ้น
ตาแหน่ง ทัง้ หมด
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
(3)
(4)
จานวน เงิ นเดือน เงิ นประจา 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565
2566
(คน)
( 1 ) ตาแหน่ง (2)
อัตราตาแหน่งที่คาดว่า

อัตรากาลังคน
เพิม่ /ลด

หมายเหตุ

1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) กลาง
สานักปลัดเทศบาล (01)
ต้น
2 หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทัว่ ไป)

1

1

628,440 168,000

1

1

1

-

-

-

20,640

21,000 21,600

817,080

838,080 859,680

(52,370)

1

1

435,720

42,000

1

1

1

-

-

-

13,200

13,320 13,320

490,920

504,240 517,560

(36,310)

3 หัวหน้าฝ่ายอานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป

ต้น

1

1

389,400

18,000

1

1

1

-

-

-

13,320

13,440 13,080

420,720

434,160 447,240

(32,450)

4

ต้น

1

1

422,640

18,000

1

1

1

+1

-

-

13,080

13,200 13,320

453,720

466,920 480,240

(35,220)

ต้น

1

0

0

0

0

-1

-

-

-

หัวหน้าฝ่ายบริ หารงานทัว่ ไป (นักบริ หารงานทัว่ ไป)

5 หัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทัว่ ไป)

-

0

-

-

-

-

-

เปลีย่ นชือ่ ฝ่ายให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ จากตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ต้น

1

1

475,560

18,000

1

1

1

-

-

-

15,240

15,720 16,440

508,800

524,520 540,960

(39,630)

ชานาญการ

1

1

299,640

0

1

1

1

-

-

-

12,000

12,120 12,600

311,640

323,760 336,360

(24,970)

8 นักทรัพยากรบุคคล
9 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
10 นักจัดการงานทะเบียนละบัตร
11 นิติกร
12 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชานาญการ

1

1

329,760

0

1

1

1

-

-

-

12,960

13,440 13,320

342,720

356,160 369,480

(27,480)

1
ชานาญการ 1
ปก./ชก. 1
ปก./ชก. 1

1
1
-

329,760
362,640
0

0
0
0

1
1
-

1
1
1

1
1
1

-

+1

-

12,960
13,440

13,440 13,320
13,320 13,320

-

355,320 12,000

0

1

0

0

-

-1

-

-

13 นักพัฒนาชุมชน
14 เจ้าพนักงานทะเบียน

ชานาญการ

1

1

389,400

0

1

1

1

-

-

-

13,320

13,440 13,080

402,720

416,160 429,240

(32,450)

ชานาญงาน

1

1

307,920

0

1

1

1

-

-

-

11,040

10,920 11,280

318,960

329,880 341,160

(25,660)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบตั ิงาน

1

1

165,120

0

1

1

1

-

-

-

6,600

6,480 7,080

171,720

178,200 185,280

(13,760)

1

1

203,520

0

1

1

1

-

-

-

7,320

7,440 7,200

210,840

218,280 225,480

(16,960)

6 หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทัว่ ไป)
7 นักจัดการงานทั่วไป

15

ชานาญการ

-

0

-

-

342,720
376,080

-

356,160 369,480 (27,480)
389,400 402,720 (30,220)
355,320 367,320 กาหนดเพิ่ม
-

-

ยุบเลิก

ลูกจ้างประจา
16 นักการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทกั ษะ)

17 พนักงานขับรถยนต์
18 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

1

1

112,800

0

1

1

1

+1

-

-

4,560

4,800 4,920

117,360

122,160 127,080

(9,400)

2

2

225,600

0

2

2

2

+2

-

-

9,120

9,600 9,840

234,720

244,320 254,160

(9,400)

19 พนักงานดับเพลิง
พนักงานจ้างทัว่ ไป

1

1

112,800

0

1

1

1

+1

-

-

4,560

4,800 4,920

117,360

122,160 127,080

(9,400)

20 พนักงานขับรถยนต์
21 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

1

-

0

0

0

0

0

-1

-

-

-

-

-

-

-

-

ปรั บทัว่ ไปเป็นภารกิจ (ผู้มที กั ษะ)

2

-

0

0

0

0

0

-2

-

-

-

-

-

-

-

-

ปรั บทัว่ ไปเป็นภารกิจ (ผู้มที กั ษะ)

22 พนักงานดับเพลิง
23 คนงานทัว่ ไป

3

2

0

2

2

2

-1

-

-

-

-

-

1

-

0

0

1

-

-

-

-1

-

-

-

-

24 พนักงานขับรถยนต์
กองคลัง(04)

1

-

0

0

-

1

1

-

+1

-

-

108,000

-

(ขับรถบรรทุกน้า)

216,000

216,000

216,000 216,000
-

-

-

ปรั บทัว่ ไปเป็นภารกิจ (ผู้มีทกั ษะ) จ านวน 1 อัตรา

ยุบเลิก

108,000 108,000 กาหนดเพิ่ม

25

ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)

กลาง

1

-

538,200 134,400

1

1

1

-

-

-

19,200

19,200 19,200

691,800

711,000 730,200

ว่างเดิม

26

หั วหน้าฝ่ายบริห ารงานคลัง (นักบริห ารงานการคลัง)

ต้น

1

-

393,600

18,000

1

1

1

-

-

-

13,620

13,620 13,620

425,220

438,840 452,460

ว่างเดิม

27

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริ หารงานการคลัง)

ต้น

1

1

362,640

18,000

1

1

1

-

-

-

13,440

13,320 13,320

394,080

407,400 420,720

(30,220)

28 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
29 เจ้าพนักงานการเงิ นและบัญชี

ปก./ชก. 1

-

355,320

0

1

1

1

-

-

-

12,000

12,000 12,000

367,320

379,320 391,320

ว่างเดิม

ชานาญงาน

1

1

291,240

0

1

1

1

-

-

-

11,040

11,160 10,920

302,280

313,440 324,360

(24,270)

30 เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบตั ิงาน

1

1

199,800

0

1

1

1

-

-

-

7,440

7,320 7,200

207,240

214,560 221,760

(16,650)

31 นายช่างสารวจ
พนักงานจ้างทัว่ ไป
32 คนงานทัว่ ไป

ปง./ชง. 1

-

297,900

0

1

1

1

-

-

-

9,720

9,720 9,720

307,620

317,340 327,060

ว่างเดิม

4

-

0

4

-

-

-

-4

-

-

0

-

-

-

-

ยุบเลิก

33 พนักงานขับรถยนต์
กองช่าง(05)

1

-

กลาง

1

-

ต้น

1

-

1

1

-

+1

-

-

538,200 134,400

1

1

1

-

-

-

19,200

19,200 19,200

691,800

711,000 730,200

ว่าง

-

393,600

18,000

1

1

1

-

-

-

13,620

13,620 13,620

425,220

438,840 452,460

ว่างเดิม

ต้น
1
36 หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง)
ปก./ชก. 1
37 วิศวกรโยธา

-

393,600

18,000

1

1

1

-

-

-

13,620

13,620 13,620

425,220

438,840 452,460

ว่างเดิม

-

355,320

0

1

1

1

-

-

-

12,000

12,000 12,000

367,320

379,320 391,320

ว่างเดิม

38 เจ้าพนักงานธุรการ
39 นายช่างโยธา

ชานาญงาน

1

1

275,040

0

1

1

1

-

-

-

10,800

10,920 11,160

285,840

296,760 307,920

(22,920)

ชานาญงาน

1

1

280,440

0

1

1

1

-

-

-

10,800

11,040 11,160

291,240

302,280 313,440

(23,370)

40 นายช่างโยธา
พนักงานจ้างทัว่ ไป
41 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ปง./ชง. 1

-

0

-

1

1

-

+1

-

-

297,900

9,720

-

1

1

108,000

0

1

1

1

-

-

-

-

-

-

108,000

4

1

108,000

0

4

1

-

-

-3

-

-

-

-

34 ผูอ้ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
35

หั วหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริห ารงานช่าง)

42 คนงานทัว่ ไป

0

0

0

108,000

-

-

108,000 108,000 กาหนดเพิ่ม

297,900 307,620 กาหนดเพิ่ม
108,000 108,000

(9,000)

108,000

ยุบเลิก

-

ยุ บ เลิก 3 อั ต รา อี ก 1 อั ต ราจะหมดสัญญาจ้ าง 10 มกราคม 2565 และยุ บ กรอบอั ต รากาลังฯในรอบปรับ แผนอั ต รากาลัง เดื อน กุ มภาพัน ธ์ 2565

43 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

1

-

1

1

0

0

-

1

1

-

+1

-

-

108,000

-

1

1

1

-

-

-

24,240

24,000 33,000

-

108,000 108,000 กาหนดเพิ่ม

กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม(06)

44

ผู้ อานวยการกองสาธารณสุ ข (นัก บริหารงานสาธารณสุ ข)

กลาง

749,640 134,400

908,280

932,280 965,280

(62,470)
กษ.2566

45

หัวหน้ าฝ่ายบริ หารงานสาธารณสุข (นั กบริ หารงานสาธารณสุข )

ต้น

1

-

393,600

18,000

1

1

1

-

-

-

13,620

13,620 13,620

425,220

438,840 452,460

ว่างเดิม

46

หัวหน้ าฝ่ายบริ การสาธารณสุข (นั กบริ หารงานสาธารณสุข )

ต้น

1

1

416,160

18,000

1

1

1

-

-

-

13,080

13,080 13,200

447,240

460,320 473,520

(34,680)

47 นักวิชาการสาธารณสุข
48 เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ปก./ชก. 1

-

0

0

-

1

1

-

+1

-

-

355,320 12,000

-

355,320 367,320 กาหนดเพิ่ม

ปง./ชง. 1

-

0

0

-

1

1

-

+1

-

-

297,900

9,720

-

297,900 307,620 กาหนดเพิ่ม

3

3

0

3

3

3

+3

-

-

13,680

50 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
51 คนงานทัว่ ไป

3

-

0

0

0

0

-3

-

-

-

-

-

4

-

0

4

-

-

-

-4

-

-

-

-

52 พนักงานขับรถยนต์
กองการศึกษา(08)

2

-

0

-

2

2

-

+2

-

-

216,000

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทกั ษะ)
49 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ขับรถบรรทุกขยะ)

338,400

14,400 14,760

352,080

366,480 381,240

(9,400)

พนักงานจ้างทัว่ ไป
0
432,000
0

-

-

-

-

ปรั บทัว่ ไปเป็นภารกิจ (ผู้มที กั ษะ)

-

ยุบเลิก

216,000 216,000 กาหนดเพิ่ม

53

ผู้อานวยการกองการศึกษา (นักบริห ารงานการศึกษา)

ต้น

1

1

382,560

42,000

1

1

1

-

-

-

13,440

13,320 13,320

438,000

451,320 464,640

(31,880)

54

หั วหน้าฝ่ายบริห ารการศึกษา (นักบริห ารงานการศึกษา)

ต้น

1

-

393,600

18,000

1

1

1

-

-

-

13,620

13,620 13,620

425,220

438,840 452,460

ว่างเดิม

55

หัวหน้าฝ่ายส่ง เสริม การศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึ กษา)

ต้น

1

1

376,080

18,000

1

1

1

-

-

-

13,320

13,320 13,440

407,400

420,720 434,160

(31,340)

ปฏิบตั ิการ

1

1

218,400

0

1

1

1

-

-

-

7,680

7,680 7,680

226,080

233,760 241,440

(18,200)

ปฏิบตั ิงาน

1

1

196,080

0

1

1

1

-

-

-

7,440

7,320 7,440

203,520

210,840 218,280

(16,340)

3

3

0

3

3

3

-

-

-

-

2

2

0

2

2

2

-

-

-

3,120

56 นักวิชาการศึกษา
57 เจ้าพนักงานธุรการ
58 ครู

0

-

-

-

-

-

เงิ นอุดหนุน

83,160

86,520

ปรับลดเป็น พ.ทัว่ ไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ
59 ผู้ชว่ ยครูผู้ดแู ลเด็ก (ผู้มีทกั ษะ)*

76,680

3,360 3,360

79,800

1 อัตรา เนื่ องจากเกษี ยณอายุราชการ

60 ผู้ช่วยครูผู้ดูแ ลเด็กอนุบาลฯ (ผู้มีคุ ณวุฒิ)
พนักงานจ้างทัว่ ไป
61 ผู้ดแู ลเด็ก

2

1

239,160

0

2

1

1

-

-1

-

1

-

108,000

0

1

1

1

-

-

-

9,600

9,960 10,440

248,760

258,720 269,160 ยุบเลิก 1 อัตรา

108,000

108,000 108,000

ว่าง

ปรับลดจาก พ.ภารกิจ เ ป็น พ.ทวไป
ั่

หน่วยตรวจสอบภายใน (12)
62 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(4)

รวม

ปฏิบตั ิการ

1

1

84

42

218,400

0

14,836,380 853,200

1

1

1

+1

67

62

61 +9/-8

-

-

7,680

+9/-14

-

490,380

7,680 7,680
2,341,020

550,380

( 5 ) ประมาณการประโชน์ตอบแทนอื่ น 15 %

( 6) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น

งบประมาณรายจ่ายประจาปี
( 7 ) คิดร้อยละ 40 งบประมาณรายจ่ายประจาปี

7,680

15,360

23,040

15,421,560

17,870,580

18,312,960

2,313,234

2,680,587 2,746,944

17,734,794

20,551,167

21,059,904

68,487,794

71,912,183

75,507,792

25.89

28.58

27.89

หมายเหตุ * สถ.จัดสรรเงินอุดหนุนรายละ 11,400 บาท/เดือน
-ได้ตงั้ งบประมาณตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 เป็นเงิน 68,487,794 บาท (เพิม่ ขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563)
= (65,226,470 x 5%) + 65,226,470 = 68,487,794 บาท
-ได้ตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 เป็นเงิน 71,912,183 บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564)

= (68,487,794 x 5%) + 68,487,795 = 71,912,183 บาท
-ได้ตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566 เป็นเงิน 75,507,792 บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565)

= (71,912,183 x 5%) + 71,912,183 = 75,507,792 บาท

(18,200)

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ ตาแหน่งและการกาหนดเลขทีต่ าแหน่งในส่วนราชการ
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒกิ ารศึกษา

1 นายสัมพันธ์ สุภากาวี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สานักปลัดเทศบาล
2 นางอัมพรรณ สิงห์แก้ว

รั ฐประศาสนศาสตร์ ม หาบัณฑิต

3 นายสายัณ เครือสาร

ศิลปศาสตรบัณฑิต

4 นายกันตชาติ สอนใจ

รั ฐประศาสนศาสตร์ ม หาบัณฑิต

5 นางอาพา เรืองมาลัย

รั ฐประศาสนศาสตร์ ม หาบัณฑิต

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขทีต่ าแหน่ง
ตาแหน่ง
33-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

1/6
กรอบอัตรากลังใหม่
ระดับ
เลขทีต่ าแหน่ง
ตาแหน่ง
กลาง 33-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

ระดับ
กลาง

6 นางสาววิรัญชนา วงค์ไชย

ศิลปศาสตรบัณฑิต

33-2-01-2101-001 หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ต้น 33-2-01-2101-001
(นักบริหารงานทั่วไป)
33-2-01-2101-002 หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ต้น 33-2-01-2101-002
(นักบริหารงานทั่วไป)
33-2-01-2101-003 หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ต้น 33-2-01-2101-003
(นักบริหารงานทั่วไป)
33-2-01-2101-004 หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ต้น 33-2-01-2101-004
(นักบริหารงานทั่วไป)
33-2-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป
ชานาญการ 33-2-01-3101-001

7 นางสุพรรณี กาวีอนิ่

บริหารธุรกิจบัณฑิต

33-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล

8 นางสาวแสงระวี กัลยา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

33-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ 33-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบตั กิ าร

9 นายสุรชัย พรมวงค์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

33-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชานาญการ 33-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชานาญการ

10

-

-

33-2-01-3105-001 นิตกิ ร

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ต้น
(นักบริหารงานทั่วไป)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ต้น
(นักบริหารงานทั่วไป)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ต้น
(นักบริหารงานทั่วไป)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ต้น
(นักบริหารงานทั่วไป)
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบตั กิ าร

ชานาญการ 33-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล

-

ปฏิบตั กิ าร

33-2-01-3105-001 นิตกิ ร

ปก/ชก

11 นายสุภาพ สาราญใจ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

33-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน

ชานาญการ 33-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน

ชานาญการ

12 นายกฤษณะ บุญยัง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

33-2-01-4102-001 เจ้าพนักงานทะเบียน

ชานาญงาน 33-2-01-4102-001 เจ้าพนักงานทะเบียน

ชานาญงาน

ปฏิบตั งิ าน 33-2-01-4805-001

ปฏิบตั งิ าน

13 นายทนงศักดิ์ กันทะเงิ น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง 33-2-01-4805-001
ลูกจ้างประจา
14 นายวิโรจน์ สุขเจริญ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

-

เจ้าพนัก งานป้อ งกั นและบรรเทาสาธารณภัย

นักการ

-

-

เจ้าพนัก งานป้อ งกั นและบรรเทาสาธารณภัย

นักการ

หมายเหตุ : เปลี่ ยนชื่อ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทัว่ ไป ระดับต้น) เป็น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป (นักบริหารงานทัว่ ไป ระดับต้น) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

-

เงินเดือน
628,440
(52,370 x 12)

เงินประจาตาแหน่ง
เงินประจาตาแหน่ง

84,000
(7,000 x 12)

เงิน ค่ าตอบแทน/เงิน เพิ่ มอื่น ๆ

84,000
(7,000 x 12)

422,640
42,000
(35,220 x 12)
(3,500 x 12)
382,560
18,000
(31,880 x 12)
(1,500 x 12)
416,160
18,000
(34,680 x 12)
(1,500 x 12)
468,960
18,000
(39,080 x 12)
(1,500 x 12)
293,880
(24,490 x 12)
323,760
(26,980 x 12)
323,760
(26,980 x 12)
356,160
(29,680 x 12)
355,320 กาหนดตาแหน่งใหม่ มติ ก.ท.จ.พะเยา
(9,740+49,480) / 2 x 12 ครัง้ ที่ 10/2564 เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2564
382,560
(31,880 x 12)
302,280
(25,190 x 12)
162,000
(13,500 x 12)
199,800
(16,650 x 12)

-

-

หมายเหตุ
796,440

464,640
400,560
434,160
486,960
293,880
323,760
323,760
356,160
355,320
382,560
302,280
162,000

199,800

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ ตาแหน่งและการกาหนดเลขทีต่ าแหน่งในส่วนราชการ
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒกิ ารศึกษา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทกั ษะ)
15 นายเอกภพ สุภาษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เลขทีต่ าแหน่ง

2/6

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง

ระดับ

เลขทีต่ าแหน่ง

กรอบอัตรากลังใหม่
ตาแหน่ง

ระดับ

-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง

-

พนักงานขับเครื่องจักรกล

-

-

พนักงานขับเครื่องจักรกล

-

ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์การกีฬา

-

-

-

-

ขนาดเบา (ขับรถบรรทุกน้า)
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (ขับรถบรรทุกน้า)
พนักงานดับเพลิง

-

-

ขนาดเบา (ขับรถบรรทุกน้า)
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (ขับรถบรรทุกน้า)
พนักงานดับเพลิง

มัธยมศึกษาตอนปลาย

-

พนักงานดับเพลิง

-

-

พนักงานดับเพลิง

-

20 (ว่าง)

-

พนักงานดับเพลิง

-

-

พนักงานดับเพลิง

-

21

-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

พนักงานขับรถยนต์

16 นายสุทธิชยั สิงห์แก้ว
17 นายเกรียงไกร วงค์ไชย
18 นายชลิต เย็นจิต
พนักงานจ้างทัว่ ไป
19 นายขวัญชัย ชอบจิต

กองคลัง
22

-

-

33-2-04-2102-001 ผู้อานวยการกองคลัง
กลาง
(นักบริหารงานการคลัง)
23 นางสาวชุลี สุริยะวงค์
33-2-04-2102-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ต้น
(นักบริหารงานการคลัง)
24 นางกรรณิกา สุริยะวงค์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 33-2-04-2102-003 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ต้น
(นักบริหารงานการคลัง)
25 (ว่าง)
33-2-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ปก./ชก.

33-2-04-2102-001 ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
33-2-04-2102-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
33-2-04-2102-003 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง)
33-2-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้

-

กลาง

เงินเดือน
112,800
(9,400 x 12)
112,800
(9,400 x 12)
112,800
(9,400 x 12)
112,800
(9,400 x 12)

เงินประจาตาแหน่ง
เงินประจาตาแหน่ง

-

108,000
(9,000 x 12)
108,000
(9,000 x 12)
กาหนดตาแหน่งใหม่ มติ ก.ท.จ.พะเยา
ครั้งที่ 10/2564 เมื่ อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

538,200
(22140+67560) / 2 x 12
ต้น
575,880
(47,990 x 12)
ต้น
349,320
(29,110 x 12)
ปก./ชก.
190,080
(15,840 x 12)
26 นางสุพรรษา ขัตติยะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง 33-2-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชานาญงาน 33-2-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงิ นและบัญชี ชานาญงาน
285,840
(23,820 x 12)
27 นางสาวภานุมาศ ดีพัฒนกุล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง 33-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบตั งิ าน 33-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบตั งิ าน
196,080
(16,340 x 12)
28
33-2-04-4703-001 นายช่างสารวจ
ปง/ชง 33-2-04-4703-001 นายช่างสารวจ
ปง/ชง
297,900
(8,750+40,900) / 2 x 12)

67,200
(5,600 x 12)
18,000
(1,500 x 12)
18,000
(1,500 x 12)
-

เงิน ค่ าตอบแทน/เงิน เพิ่ มอื่น ๆ

24,000
(2,000 x 12)
24,000
(2,000 x 12)
24,000
(2,000 x 12)
24,000
(2,000 x 12)

หมายเหตุ
136,800
136,800
136,800
136,800

12,000
(1,000 x 12)
12,000
(1,000 x 12)

120,000

67,200
(5,600 x 12)
-

672,600
(ว่างเดิม)
593,880

120,000

-

367,320

-

190,080

-

-

285,840

-

-

196,080

-

-

297,900
(ว่างเดิม)

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ ตาแหน่งและการกาหนดเลขทีต่ าแหน่งในส่วนราชการ
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒกิ ารศึกษา

พนักงานจ้างทัว่ ไป
29

-

กองช่าง
30 (ว่าง)
31

-

-

32

-

-

33

-

เลขทีต่ าแหน่ง

-

3/6

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์

33-2-05-2103-001 ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
33-2-05-2103-002 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง)
33-2-05-2103-003 หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง)
33-2-05-3701-001 วิศวกรโยธา

ระดับ

เลขทีต่ าแหน่ง

-

-

กรอบอัตรากลังใหม่
ตาแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์

กลาง

33-2-05-2103-001 ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
ต้น 33-2-05-2103-002 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง)
ต้น 33-2-05-2103-003 หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง)
ปก/ชก 33-2-05-3701-001 วิศวกรโยธา

34 นางณัฎฐริกา พันธุลี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง 33-2-05-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบตั งิ าน 33-2-05-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ

35 นายจารึก บ้านคุม้

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง 33-2-05-4701-001 นายช่างโยธา

ชานาญงาน 33-2-05-4701-001 นายช่างโยธา

33-2-05-4701-002 นายช่างโยธา

ปง./ชง. 33-2-05-4701-002 นายช่างโยธา

36

พนักงานจ้างทัว่ ไป
37 นายพจน์ วงศ์ไชย
38 นายอิทธิพล เครือสาร
39 (ว่าง)

ระดับ
-

กลาง
ต้น

เงินประจาตาแหน่ง

เงินเดือน

เงินประจาตาแหน่ง

558,720
(46,560 x 12)
393,600
393,600
(15,430+50,170 ) / 2 x 12)

ปก/ชก

67,200
(5,600 x 2)
18,000
(1,500 x 12)
18,000
(1,500 x 12)
-

67,200
(5,600 x 12)
-

355,320
(9,740+49,480) / 2 x 12
ชานาญงาน
269,880
(22,490 x 12)
ชานาญงาน
275,040
(22,920 x 12)
ปง./ชง.
297,900 กาหนดตาแหน่งใหม่ มติ ก.ท.จ.พะเยา
(8,750+40,900) / 2 x 12) ครัง้ ที่ 10/2564 เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

มัธยมศึกษาตอนต้น

-

พนักงานขับเครื่องจั กรกลขนาดเบา

-

-

พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดเบา

-

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง

-

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

-

พนักงานขับเครื่องจั กรกลขนาดเบา

-

-

พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดเบา

-

หมายเหตุ

กาหนดตาแหน่งใหม่ มติ ก.ท.จ.พะเยา
ครั้งที่ 10/2564 เมื่ อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

(15,430+50,170) / 2 x 12)

ต้น

เงิน ค่ าตอบแทน/เงิน เพิ่ มอื่น ๆ

108,000
(9,000 x 12)
108,000
(9,000 x 12)
กาหนดตาแหน่งใหม่ มติ ก.ท.จ.พะเยา
ครั้งที่ 10/2564 เมื่ อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

12,000
(1,000 x 12)
12,000
(1,000 x 12)

693,120
411,600
(ว่างเดิม)
411,600
(ว่างเดิม)
355,320
(ว่างเดิม)
269,880
275,040
297,900

120,000
120,000

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ ตาแหน่งและการกาหนดเลขทีต่ าแหน่งในส่วนราชการ
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒกิ ารศึกษา

เลขทีต่ าแหน่ง

3/6

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง

ระดับ

กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม
40 นายองอาจ บุญมา
บริหารสาธารณสุข
41

-

42 นายอรัญ อินต๊ะราช
43
44

-

33-2-06-2104-001 ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ
กลาง
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
33-2-06-2104-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
ต้น
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 33-2-06-2104-003 หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ต้น
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
33-2-06-3601-001 นักวิชาการสาธารณสุข
ปก./ชก.
-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทกั ษะ)
45 นายยุทธภูมิ ฟองจา
ศิลปศาสตรบัณฑิต

33-2-06-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุข

-

ปง./ชง. 33-2-06-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุข

-

-

-

-

-

-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

มัธยมศึกษาตอนปลาย

-

47 นายอุดร ชอบธรรม

ประถมศึกษา

-

กรอบอัตรากลังใหม่
ตาแหน่ง

ระดับ

33-2-06-2104-001 ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ กลาง
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
33-2-06-2104-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
ต้น
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
33-2-06-2104-003 หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ต้น
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
33-2-06-3601-001 นักวิชาการสาธารณสุข
ปก/ชก

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)

46 นายไพรินทร์ ราไพ

พนักงานจ้างทัว่ ไป
48

เลขทีต่ าแหน่ง

เงินเดือน
725,400
(60,450 x 12)
393,600
(15,430+50,170) / 2 x 12

409,320
(34,110 x 12)
355,320
(9,740+49,480) / 2 x 12
ปง./ชง.
297,900
(8,750+40,900) / 2 x 12)

67,200
(5,600 x 12)
18,000
(1,500 x 12)
18,000
(1,500 x 12)

เงิน ค่ าตอบแทน/เงิน เพิ่ มอื่น ๆ

67,200
(5,600 x 12)
-

กาหนดตาแหน่งใหม่ มติ ก.ท.จ.พะเยา
กาหนดตาแหน่งใหม่ มติ ก.ท.จ.พะเยา

-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

กาหนดตาแหน่งใหม่ มติ ก.ท.จ.พะเยา

-

พนักงานขับรถยนต์

-

กาหนดตาแหน่งใหม่ มติ ก.ท.จ.พะเยา

-

24,000
(2,000x12)
24,000
(2,000x12)
24,000
(2,000x12)

ครัง้ ที่ 10/2564 เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

49

859,800
411,600
(ว่างเดิม)
427,320
355,320
297,900

ครัง้ ที่ 10/2564 เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

-

-

หมายเหตุ

ครัง้ ที่ 10/2564 เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)

-

112,800
(9,400x12)
112,800
(9,400x12)
112,800
(9,400x12)

เงินประจาตาแหน่ง
เงินประจาตาแหน่ง

ครัง้ ที่ 10/2564 เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

136,800
136,800
136,800

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ ตาแหน่งและการกาหนดเลขทีต่ าแหน่งในส่วนราชการ
ที่

ชื่อ - สกุล

กองการศึกษา
50 นายอนุทนิ แก้วเทพ
51

-

52 นางอรวรรณ วงค์ไชย
53 นางสาวดาริน ฟองแก้ว
54 นางเรณู เยี่ยมราษฎร์

คุณวุฒกิ ารศึกษา

เลขทีต่ าแหน่ง

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง

คุรุศาสตร์บณ
ั ฑิต

5/6

ระดับ

เลขทีต่ าแหน่ง

กรอบอัตรากลังใหม่
ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

33-2-08-2107-001 ผู้อานวยการกองการศึกษา
ต้น
(นักบริหารงานการศึกษา)
33-2-08-217-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ต้น
(นักบริหารงานการศึกษา)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 33-2-08-2107-003 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ต้น
(นักบริหารงานการศึกษา)
ครุศาสตรบัณฑิต 33-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา
ปฏิบตั กิ าร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 33-2-08-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ

33-2-08-2107-001 ผู้อานวยการกองการศึกษา
ต้น
376,080
(นักบริหารงานการศึกษา)
(31,340 x 12)
33-2-08-217-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ต้น
393,600
(นักบริหารงานการศึกษา)
(15,430+50,170) / 2 x 12
33-2-08-2107-003 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้น
369,480
(นักบริหารงานการศึกษา)
(30,790 x 12)
33-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา
ปฏิบตั กิ าร
214,560
(17,880 x 12)
ปฏิบตั งิ าน 33-2-08-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบตั งิ าน
192,360
(16,030 x 12)

เงินประจาตาแหน่ง
เงินประจาตาแหน่ง

เงิน ค่ าตอบแทน/เงิน เพิ่ มอื่น ๆ

หมายเหตุ

42,000
(3,500 x 12)
18,000
(1,500 x 12)
18,000
(1,500 x 12)
-

-

418,080

-

411,600
(ว่างเดิม)
387,480

-

214,560

-

-

192,360

303,840
(25,320 x 12)
298,320
(24,860 x 12)
296,880
(24,740 x 12)

42,000
(3,500 x 12)
42,000
(3,500 x 12)
42,000
(3,500 x 12)

-

345,840

-

340,320

-

338,880

175,560
(14,630x12)
108,000
(9,000x12)
174,720
(14,560x12)
239,160
(19,930 x 12)

-

-

175,560

-

-

108,000

-

-

174,720

-

-

239,160

ครู
55 นางสุริยา เผ่าศรีไชย
56 นางสาวทรงพร ฟองจา
57 นางวาทินี สิงห์แก้ว
พนักงานจ้างตามภารกิจ
58 นางปราณี เดชะบุญ

ครุศาสตรบัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตรบัณฑิต
ปฐมวัยศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต
ศึกษาปฐมวัย

332086600173 ครู

คศ.1

332086600173 ครู

คศ.2

332086600174 ครู

คศ.1

332086600174 ครู

คศ.2

332086600175 ครู

คศ.1

332086600175 ครู

คศ.2

มัธยมศึกษาตอนปลาย

-

-

-

60 นางชนาภา ชอบจิต

มัธยมศึกษาตอนปลาย

-

61 นางลาดวน ฟักแก้ว

ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตร (ปฐมวัย)

-

59

-

ผู้ชว่ ยครูผู้ดแู ลเด็ก
(ผู้มีทกั ษะ)
ผู้ชว่ ยครูผู้ดแู ลเด็ก
(ผู้มีทกั ษะ)
ผู้ชว่ ยครูผู้ดแู ลเด็ก
(ผู้มีทกั ษะ)
ผู้ชว่ ยครูผู้ดแู ลเด็กอนุบาลฯ
(ผู้มีคณ
ุ วุฒ)ิ

-

-

-

-

-

-

-

ผู้ชว่ ยครูผู้ดแู ลเด็ก
(ผู้มีทกั ษะ)
ผู้ชว่ ยครูผู้ดแู ลเด็ก
(ผู้มีทกั ษะ)
ผู้ชว่ ยครูผู้ดแู ลเด็ก
(ผู้มีทกั ษะ)
ผู้ชว่ ยครูผู้ดแู ลเด็กอนุบาลฯ
(ผู้มีคณ
ุ วุฒ)ิ

-

หมายเหตุ : พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผูม้ ีทกั ษะ) ตาแหน่ง ผูช้ ่วยครูผดู้ แู ลเด็ก ออกจากราชการ กรณีอายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์ จานวน 1 ราย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขทีต่ าแหน่งในส่วนราชการ
ที่

ชื่อ - สกุล

หน่วยตรวจสอบภายใน
62
-

คุณวุฒกิ ารศึกษา
-

เลขทีต่ าแหน่ง

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง

6/6

ระดับ

เลขทีต่ าแหน่ง

กรอบอัตรากลังใหม่
ตาแหน่ง

33-2-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 33-2-08-2107-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับ
ปก/ชก

เงินเดือน
355,320
(9,740+49,480) / 2 x 12

เงินประจาตาแหน่ง
เงินประจาตาแหน่ง

เงิน ค่ าตอบแทน/เงิน เพิ่ มอื่น ๆ

-

-

หมายเหตุ
355,320

๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ในการบริ ห ารงานขององค์ ก รต่ า ง ๆ ทรั พ ยากรทางการบริ ห ารที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ขององค์ ก รคื อ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรอื่นๆขององค์กรในการดาเนินงานให้บรรลุ
ตามวัตถุป ระสงค์ที่กาหนดไว้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพและประเมินผล นอกนอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพของ
บุคลากรก็เป็นอย่างปัจจัยต่อความสาเร็จขององค์กร ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่างปริมาณ
คนกับปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้ เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะต้องมีการวางแผนการใช้
กาลังคนอย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
โดยเทศบาลตาบลดงเจน ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความรู้ ความสามารถของอัตรากาลังที่มีอยู่ว่าอยู่ใน
เกณฑ์ต้องเพิ่มประสิทธิภาพหรือความรู้ในด้านใด รายละเอียดตามตารางแนบท้ายนี้
เทศบาลตาบลดงเจน ได้เล็งเห็นความสาคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร อันได้แก่ ข้าราชการและ
พนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สาเร็จตามจุดมุ่งหมายของการ
พัฒนาที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้ดังนี้
1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงตามหน่วยงาน
ต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของ
บุคลากรให้สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยให้เทศบาลตาบลดงเจน
เป็นผู้จัดอบรมเอง หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร
3. ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ในการทางานระหว่างเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ชานาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอื่น ๆ ตลอดจนถึงการขอรับคาแนะนา
ปรึกษาจากผู้กากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
4. จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากร
สามารถนาความรู้แ ละประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการการปฏิบัติงานอันจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานให้สูงขึ้น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพื้นที่การให้บริการ
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และทั่วถึง อานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการบริการประชาชนลดความซ้าซ้อนของงาน
และการใช้ทรัพยากรที่ไม่จาเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่าน
การศึกษาทั่งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคลากรได้ รับความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ต่อไป
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้
อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลกาหนด
เทศบาลตาบลดงเจน ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบาย
ของรัฐบาล คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ
1. เทศบาลตาบลดงเจน เป็นเทศบาลที่ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูล
ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการตรวจสอบการทางานระหว่าง
กันและเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย
2. เทศบาลตาบลดงเจน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการทางานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็น
หลัก ทางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความ
ต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสาคัญ การอานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพื่อ
เปิดโอกาสตอบโจทย์การทางานร่วมกัน เทศบาลตาบลดงเจน มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ WIFI ฟรี
รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่านไลน์ เว็บไซด์ ของหน่วยงานด้วย
ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เทศบาลตาบลดงเจน ตามแนวทางข้างต้นนั้น กาหนดให้ทุก
ตาแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา อาจใช้
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ
ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อ
ประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัติราชการ เช่น
 การบริหารโครงการ
 การให้บริการ
 การวิจัย
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร
 การเขียนหนังสือราชการ
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เทศบาลตาบลดงเจน เห็นว่า มีความสาคัญอย่างยิ่ง
เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดารงตาแหน่ง ในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างสถานที่ ต่างภาค ต่าง
ภาษาถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับ
พฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็ นคุณลักษณะร่วมของพนักงานเทศบาลทุกคนที่พึงมี เป็นการหล่อหลอมให้ เกิด
พฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเทศบาลตาบลดงเจน ประกอบด้วย






การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
การบริการเป็นเลิศ
การทางานเป็นทีม

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
เทศบาลตาบลดงเจน ได้จัดทาประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้าง ตามแนวทางที่คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
และลูกจ้างของหน่วยงาน มีหน้าที่ดาเนินไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวังประโยชน์ส่วน
ตน อานวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยม
หลักของจริยธรรม ดังนี้
1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย

