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๑. หลักการและเหตุผล
การบริห ารจั ดการอัต ราก าลั ง ของหน่ ว ยงานรัฐ เป็ นสิ่ ง ที่ สาคัญ และต้อ งด าเนิ นการต่อ เนื่ อ ง
เนื่ อ งจากการก าหนดอั ตราก าลั ง คนในองค์ ก รหนึ่ ง จะมีค วามสั ม พั นธ์ กั บ การก าหนดอัต ราเงิ น เดือ น ค่ า จ้ า ง
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน
ประกอบกับ แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ของเทศบาลตาบลสระบัว จะ
สิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนั้นเทศบาลตาบลสระบัว จึงจาเป็นต้อง จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตรากาลังฉบับเดิมเป็นสาคัญ เพื่อให้
การบริหารจัดการอัตรากาลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้หลักการและวิธีการจัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566 ดังนี้
๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง
กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกาหนดตาแหน่ง พนักงานเทศบาล ว่าจะมีตาแหน่งใดระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและ
คุณภาพของงาน ตลอดจนทั้ง ภาระค่ าใช้ จ่ายขององค์ การบริ หารส่วนตาบลที่ จะต้ องจ่ ายในด้ านบุ คคล โดยให้
เทศบาลตาบลสระบัว จัดทาแผนอัตรากาลังของพนักงานเทศบาล เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล(ก.ท.) กาหนด
๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล( กท.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานเทศบาล โดยเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกาหนดให้เทศบาลตาบลสระบัว แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลวิเคราะห์
ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวเทศบาลตาบลสระบัว จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ประจาปีงบประมาณ 2564–2566ขึ้น
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๒. วัตถุประสงค์และ ประโยชน์ที่จะได้รับ
๒.๑วัตถุประสงค์จากการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
2.1.1เพื่อให้เทศบาลตาบลสระบัวมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อน
๒.1.๒ เพื่ อให้ เ ทศบาลต าบลสระบั ว มี การก าหนดต าแหน่ ง การจั ด อั ต ราก าลั ง โครงสร้ า งให้
เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลสระบัวตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
๒.1.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัง หวัดสระแก้ว สามารถตรวจสอบการกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งของเทศบาลตาบลสระบัวว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๒.1.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรเทศบาลตาบลสระบัว
๒.1.๕ เพื่อให้เทศบาลตาบลสระบัว สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง พนักงาน
เทศบาล เพื่อให้การบริหารงาน ของเทศบาลตาบลสระบัว เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อานาจหน้ าที่ มี ประสิทธิ ภาพ มีค วามคุ้ ม ค่า สามารถลดขั้น ตอนการปฏิ บั ติง าน มี ก ารลดภารกิ จและยุบ เลิ ก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.1.๖ เพื่อให้เทศบาลตาบลสระบัวสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
๒.๒ประโยชน์ จากการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
กาลังคน ตาแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ
2.2.2 เทศบาลตาบลสระบัว มีอัตรากาลังที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร สร้างขวัญ
กาลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน
2.2.๓ การจัดทาแผนกาลัง ทาให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถตรียม
การรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้
2.2.๔ การจัดทาแผนกาลัง ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ
2.2.๕ การจัดทาแผนกาลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นาไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้
2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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3. กรอบแนวคิดขอบเขต ความสาคัญ และกระบวนการ ในการจัดทาแผนอัตรากาลัง๓ ปี
3.๑กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่ง ของการวางแผนกาลัง คนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้
 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ
การวางแผนกาลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาทางานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร และดาเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการกาหนด
กรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจหมายถึง กระบวนการกาหนดจานวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพื่อให้สามารถทางานได้ตามเป้าหมายขององค์กร
 International Personnel Management Association (IPMA)ให้ความหมายของการ
วางแผนกาลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านกาลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพกาลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกาลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาหรือวางแผนดาเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้” โดยการกาหนดกรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการกาลังในอนาคตที่จะทาให้องค์กร
บรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (Mission-based manpower planning)
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคน ในคู่มือการ
จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกาลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทาง
สาหรับดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยการดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์เ กี่ย วกั บอุป สงค์ และอุป ทานกาลัง งาน เพื่อ นาไปสู่ การก าหนดวิ ธีก ารที่ จะให้ ไ ด้ก าลั ง คนที่มี ความรู้
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจานวนอัตรากาลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
เข้ามาทางานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง
การวางแผนกาลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับ
องค์กรต่อไป
จากคาจากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกาหนดกรอบอัตรากาลังนั้นเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจานวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่กาหนดไว้
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3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
การวางกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไ ขง่าย กระจาย
อานาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กาหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจ การบ้ านเมื องที่ดี ด้ว ย ในการก าหนดประเภทบุ คลากรภาครัฐ ควรเน้น ใช้ อัต รากาลัง แต่ ละประเภทอย่ า ง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ เทศบาลตาบลสระบัว ดังนี้
 พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่
มีความต่อเนื่องในการทางานมีอานาจหน้าที่ในการสั่ง การบัง คับบัญ ชา ผู้ใต้บัง คับบัญ ชาตามลาดับชั้นกาหนด
ตาแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานเทศบาลไว้ ดังนี้
- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด
- สายงานอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการกอง
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การกาหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ เทศบาลตาบลสระบัวเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด
และปัจจัยหลายอย่าง จึงกาหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง ๒ ประเภท ดังนี้
- พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
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(2) แนวคิดเรื่องการกาหนดสายงานและตาแหน่งงาน ในส่วนราชการ
การจั ดสรรอัตรากาลั ง ให้ มีประสิทธิภ าพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
กาหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลมากยิ่งขึ้น
โดยจุ ดเน้ น คือ ก าหนดสายงานที่ สอดคล้ อ งกั บ หน้า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบมากที่สุ ด พร้อ มทั้ ง เอื้ อ ต่อ การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้ง นี้
เทศบาลตาบลสระบัว ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากาลังที่มีอ ยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
เป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารกาหนดอัตรากาลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิง
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
สานักปลัดเทศบาล คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ
และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสานักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้น
ที่เรื่องการวางแผน นโยบาย อานวยการทั่วไป การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่ง
แต่ ง จะใช้ คุณ วุ ฒิต ามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ของแต่ ละสายงาน เพื่ อ ให้ พนั ก งานแต่ ละตาแหน่ ง สามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญ ชี
การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองช่าง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง
การก่อสร้าง การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ของแต่ ละสายงาน เพื่อให้พ นัก งานแต่ ละตาแหน่ ง สามารถปฏิ บัติง านได้ เต็ ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองการศึกษา คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่ ง ตั้ ง ให้พ นั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานจ้ า ง ด ารงต าแหน่ ง ในกองการศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญา การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้
ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางรักษาพยาบาล ให้การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม การ
บริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของ
หน้า7

แผนอัตรากาลัง 3 ปี เทศบาลตาบลสระบัว ประจาปี งบประมาณ 2564 - 2566

แต่ ล ะสายงาน เพื่ อ ให้พ นั ก งานแต่ละต าแหน่ ง สามารถปฏิ บัติ ง านได้ เ ต็ม ความสามารถและตรงตามความรู้
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
กองการประปา คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองการประปาส่วนใหญ่จะเน้นที่
การผลิตน้าประปาและซ่อมแซมระบบประปา ตลอดจนให้บริการเรื่องน้าที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคให้กับ
ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กาลังคน (Demand Analysis)
เพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงานจาเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคตดังตาราง
History

Today

•

•

Forecast

•

•
•

Issues

•

•

FTE

360

Drivers

Can't measure workload by just looking at history
Can't measure workload by just looking at forecast

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้ อนให้เ ห็นว่าการวิเคราะห์ค วามต้อ งการอั ตรากาลัง ของ
เทศบาลตาบลสระบัว 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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Strategic objective
Supply Pressure
Spot-looking

Backward-looking

ISSUE
FTE

DRIVER



FTE (Full Time
Equivalent)



Supply pressure



360 degree+Issue



Benchmarking

Forward-looking


Strategic
Objective



Driver

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

American Academy of Political and Social Science

เมื่ อ น ากรอบแนวความคิ ด การวิ เ คราะห์ อั ต ราก าลั ง (Effective Manpower Planning
Framework) มาพิจารณาอัตรากาลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตรากาลัง ในเทศบาลตาบลสระบัว ที่มีอยู่ดังนี้
กระจกด้ า นที่ 1Strategic objective: เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การของเทศบาลต าบลสระบั ว
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดาเนินการ โดยจะเป็นการ
พิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต
รวมถึง หากงานในปัจจุบันบางส่ วนไม่ต้องดาเนิ นการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลัง คนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต การ
วางแผนอัตรากาลังคนในด้านนี้ เทศบาลตาบลสระบัว จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ทักษะ และ
ประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสาคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการรักษาพยาบาล มีคุณวุฒิ
การศึกษา ด้านการพยาบาล พยาบาลศาสตร สาธารณสุข ทันตสาธารณสุข ฯลฯ จะบรรจุให้ดารงตาแหน่ง ใน
ส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง
ทั่วถึง เป็นต้น
กระจกด้านที่ 2Supply pressure: เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะคานึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทางานของเทศบาลตาบลสระบัว ดัง นั้นในการกาหนดอัตรากาลัง
จะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนด
ตาแหน่ง เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน้า9

แผนอัตรากาลัง 3 ปี เทศบาลตาบลสระบัว ประจาปี งบประมาณ 2564 - 2566

การวางแผนอัตรากาลัง ในด้านนี้ เทศบาลตาบลสระบัว ได้กาหนดอัตรากาลัง ในแต่ละส่ว น
ราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ตาแหน่ง ระดับผู้อานวยการกอง มีหน้าที่บัง คับบัญ ชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกตาแหน่ง ตาแหน่งรองลงมา จะเป็น ตาแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง กาหนดเป็นสายงาน
วิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตาแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามลาดับ การกาหนดในลาดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับบั ญชาและมี
ผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตาแหน่งควรมีเป็นสาคัญ
กระจกด้านที่ 3Full Time Equivalent (FTE): เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ ดีก่อนจะคานวณ
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้
o พิจารณางานพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่
o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของเทศบาลตาบลสระบัว
 ไม่มี ภาระงาน/ความรับผิ ดชอบที่ ต้อ งอาศัย สายงานดัง กล่ าว / หรือ ทดแทนด้ว ย
สายงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ
การนาปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกาหนดอัตรา และคานวน
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยเทศบาลตาบลสระบัว ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ ดังนี้
จานวนวันปฏิบัติราชการ 1 ปี x 6 = เวลาปฏิบัติราชการ
แทนค่า
230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นาที
หมายเหตุ
1. 230
คือ จานวนวัน ใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ
2. 6
คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
3. 1,380 คือ จานวน วัน คูณด้วย จานวน ชั่วโมง / 1 ปี ทางาน 1,380 ชั่วโมง
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้ 82,800 นาที
กระจกด้านที่ 4Driver: เป็นการนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของเทศบาลตาบลสระบัว (ที่ยึดโยงกับ
ตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจของเทศบาลตาบลสระบัว) มายึดโยงกับจานวนกรอบกาลังคนที่ต้องใช้ สาหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับ
การประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตาบลสระบัว (การตรวจประเมิน LPA)
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กระจกด้านที่ 5360° และ Issues: นาประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อยใน
3 ประเด็นดังนี้
 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กรเนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่ ง งานในแต่ ละส่ ว นราชการนั้ น จะมี ผลต่ อ การก าหนดกรอบอัต รากาลั ง เป็ น จานวนมาก เช่ น หากกาหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ กาหนดฝ่าย มากจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น ซึ่งเทศบาลตาบลสระบัว พิจารณาทบทวนว่า
การกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 5 ส่วนราชการ
ได้แ ก่ สานั กงานปลัด กองคลัง กองช่า ง กองการศึ กษา ศาสนาและวั ฒนธรรม และ กองสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม
 ป ระเ ด็ น เ รื่ อ งกา รเ กษี ย ณ อ า ยุ ร า ชกา ร เนื่ อ ง จาก เ ทศบาล ต าบล สร ะ บั ว
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจานวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งอัตรากาลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนกาหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกาลังคนได้
 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตาบลสระบัว
รองนายกเทศมนตรีตาบลสระบัว ปลัดเทศบาลตาบลสระบัว และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 6 ส่วนราชการการ การ
สอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตาบลสระบัว เป็นการวางแผนและ
เตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและกาหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทาง
เดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
กระจกด้ านที่ 6Benchmarking: เปรี ยบเที ย บสัดส่ว นอัตราก าลัง กับ เทศบาลขนาดเดียวกั น
พื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ เทศบาลตาบลกรอกสมบูรณ์ ซึ่งเทศบาลดังกล่าว เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่
ติดต่อกัน จานวนหมู่บ้านประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน
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แผนภูมิเปรียบเทียบอัตรากาลังกับ อปท.ใกล้เคียง
ประเภท/เทศบาล
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป

เทศบาลตาบลสระบัว
27
12
20

เทศบาลตาบลกรอกสมบูรณ์
28
14
15

จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากาลังของเทศบาลตาบลสระบัว และ เทศบาลตาบลกรอก
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นเทศบาลที่มี ประชากร ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขต
พื้นที่ติดต่อกัน จะพบว่า การกาหนดอัตรากาลังของเทศบาลดังกล่าว มีอัตรากาลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนัน้
ในเรื่องของการกาหนดตาแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ
2564 – 2566 ของเทศบาลตาบลสระบัว จึงยังไม่มีความจาเป็นต้องปรับเกลี่ยตาแหน่ง ลดตาแหน่ง หรือเพิ่ม
ตาแหน่งแต่อย่างใด และ จานวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ ส่วนตาแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง เทศบาลตาบลสระบัว ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2564 – 2566 ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี จะได้
พนักงานเทศบาลจากการสอบ และทาให้พนักงานเทศบาล เพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
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3.2ขอบเขตและแนวทางจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564-2566
เทศบาลตาบลสระบัว ไดแตงตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ป ประจาป งบประมาณ
2564-2566 ซึ่งประกอบดวย นายเทศมนตรีเปนประธาน ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการเปนคณะทางาน
มีเจ้าพนักงานธุรการ เปนเลขานุการ จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง ตางๆ
ดังตอไปนี้
3.2.1วิเคราะหภารกิ จ อานาจหนาที่ค วามรับ ผิดชอบของเทศบาลต าบลสระบั ว ตาม
กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายผู บริหารและ สภาพปญหาของ
เทศบาลตาบลสระบัว
3.2.2กาหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อ รองรั บ
ภารกิจ ตามอานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของเทศบาล ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
3.2.3กาหนดตาแหนงในสายงานตางๆจานวนตาแหนง และระดับตาแหนง ใหเหมาะสม
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุ่ม
งานตางๆ
3.2.๔ก าหนดความตองการพนัก งานจางในเทศบาลตาบลสระบั ว โดยใหหัว หนาสวน
ราชการเขามามีสวนรวม เพื่อกาหนดความจาเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและ
อานาจหนาที่ที่ต องปฏิบัติอยางแทจริง และตองคานึง ถึงโครงสรางสวนราชการ และจานวนขาราชการลูกจาง
ประจาในองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบการกาหนดประเภทตาแหนงพนักงานจาง
3.2.๕กาหนดประเภทตาแหนงพนักงานจางจานวนตาแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของเทศบาลตาบล
สระบัว
3.2.๖จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตอง
ไมเกิน รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย
3.2.๗ใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจาและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
3.3 ความสาคัญของการกาหนดกรอบอัตรากาลังคน
การวางแผนก าลัง คนและการก าหนดกรอบอัต ราก าลั ง คนมีค วามสาคัญ เป็ นประโยชน์ต่ อ
องค์การบริหารส่วนตาบลและส่งผลกระทบต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนตาบล การ
กาหนดอัตรากาลังคนอย่ างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทาให้ เทศบาลตาบลสระบัว สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทาให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจึงมีความสาคัญและเป็นประโยชน์โดย
สรุปได้ ดังนี้
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3.3.1 ทาให้เทศบาลตาบลสระบัว สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทาให้ เทศบาลตาบลสระบัว สามารถวางแผน
กาลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยทาให้ปัญหาที่เทศบาล
ตาบลสระบัว จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้
3.3.2 ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต เทศบาลตาบลสระบัว จึง สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3.3.3 การก าหนดกรอบอั ต ราก าลั ง คนจะเป็ น กิ จ กรรมเชื่ อ มโยงระหว่ า งการจั ด การ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเทศบาลตาบลสระบัว ให้สอดคล้องกันทาให้การดาเนินการของ
เทศบาลตาบลสระบัว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกาลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
กาลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนกาลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกาลัง คนไว้ล่วงหน้าก็จะช่ วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได้
3.3.5 ช่วยให้เทศบาลตาบลสระบัว สามารถที่จะจัดจานวน ประเภท และระดับทักษะของ
กาลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทาให้กาลังคนสามารถปฏิบัติง านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ทั้งกาลังคนและเทศบาลตาบลสระบัว บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ
เทศบาลตาบลสระบัว โดยรวม
3.3.6 การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะทาให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ตาบลสระบัว เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ
3.3.7 ช่ ว ยท าให้ เ กิ ด ก ารจ้ า งงานที่ เ ท่ า เที ย มกั น อย่ า ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Equal
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการกาหนดกรอบอัตรากาลังจะนาไปสู่การวางแผนกาลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสาเร็จ โดยเริ่มตั้ง แต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น
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3.4 กระบวนการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ปี ประจาปีงบประมาณ 2564-2566
3.4.๑ แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
3.4.๒ ประชุมคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลสระบัว
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตาบลสระบัวเช่น กฎระเบียบ การแบ่ง
ส่วนราชการภายใน และกรอบอัตรากาลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจ
งาน ฯลฯ เป็นต้น
3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตรากาลังในปัจจุบัน (Supply Analysis)
3.4.๓ เพื่อจัดทาร่างแผนอัตรากาลัง ๓ปีของเทศบาลตาบลสระบัว และส่งคณะทางาน
เพื่อปรับแต่งร่างแผนอัตรากาลัง
3.4.๔ เทศบาลตาบลสระบัวขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ต่อ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว
3.4.๕ เทศบาลตาบลสระบัว ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจางบประมาณ
2564 – 2566
3.4.๖ เทศบาลตาบลสระบัวจัดส่งแผนอัตรากาลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อาเภอ และ
จังหวัด และส่วนราชการในสังกัด
ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี เทศบาลตาบลสระบัว
วัน เดือน ปี
รายการที่ดาเนินการ
หมายเหตุ
13 ก.ค.63
แต่งตั้งคณะทางาน
30 ก.ค.63
ประชุมคณะทางาน
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภาร
งาน อัตรากาลังที่มีอยู่ ฯลฯ
31 ก.ค.63
ขอแผนอัตรากาลัง 3 ปี เทศบาลข้างเคียง
เทศบาลตาบลกรอกสมบูรณ์
7 ส.ค.63
จัดส่งร่างแผนให้คณะทางานพิจารณา
พิจารณาร่างแผนอัตรากาลัง 3 ปี
13 – 15 ส.ค.63 เสนอคณะอนุกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง
3 ปี จังหวัดปราจีนบุรีพิจารณา
31 ส.ค.60
ก.ท.จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ก.ย.63
จังหวัดจัดส่งมติ ก.ทจ. ให้ เทศบาลตาบลสระ ปลายเดือน ก.ย.63
บัว
ก.ย.63
ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี
1 ต.ค.63 - 30ก.ย.66
ต.ค.63
รายงานและจัดส่งแผนอัตรากาลัง 3 ปี
จังหวัดปราจีนบุรี , อาเภอกบินทร์บุรี
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4. สภาพปัญหาของพืน้ ที่และความต้องการของประชาชน
จากการ สารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลสระบัว พบปัญหาและ
ความต้ อ งการความต องการของประชาชนตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 4 ปี ประจ าปี 2564 – 2564
แบงออกเปนดานตางๆ เพื่อสะดวกในการดาเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชนอยางแทจริง เช่น
สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ
เพื่อสะดวกในการดาเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง เช่น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านการเมืองการบริหาร
ปัญหาด้านสุขภาพและการอนามัย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ปัญหาถนนในเขตเทศบาลบริเวณทางแยกบางจุดมีความเสี่ยงอันตราย อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ในการสัญจรไปมา
1.2 ปัญหาทางเดินเท้ายังไม่ครอบคลุมทุกซอย ในเขตเทศบาล
ความต้องการของประชาชน
1. ให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และป้ายจราจร ให้ครอบคลุม เพื่อให้มีความปลอดภัย
การสัญจรไปมา
2. ให้มีการก่อสร้างทางเดินเท้าเชื่อมต่อและครอบคลุมทุกซอย
3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
3.1 ประชาชนยังต้องการให้มีการส่งเสริมด้านอาชีพและการจัดฝึกอบรมประกอบอาชีพ
ความต้องการของประชาชน
1. ควรส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อการยังชีพและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
2. ปัญหาด้านสังคม
1. ความเข้มแข็งของชุมชนยังอยู่ในระดับปานกลางส่งผลให้การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.ยังมีปัญหาเรื่องยาเสพติดของเยาวชนและคนในชุมชน
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ความต้องการของประชาชน
1.

ควรสร้างจิตสานึกให้คนในท้องถิ่น เพื่อความสมัครสมานสามัคคี และการมีส่วนร่วมระหว่าง
ประชาชนกับเทศบาล โดยการประชาสัมพันธ์ประชาคมหรืออบรมชี้แจงงานกิจกรรมต่างๆของ
เทศบาล ทั้งให้ความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อกัน สร้างความเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันตลอดจน ส่งเสริม
สนับสนุน คณะกรรมการชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คนในชุมชนเข้มแข็ง

2.

ควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนมิให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยการป้องกัน

3 ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
1. ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
2. ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองยังมีน้อยมาก
ความต้องการของประชาชน
1. ควรสรรหาบุคลากรตามตาแหน่งที่ต้องการเพื่อมาปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
2. ควรให้ความรู้ ความเข้าใจ และความสาคัญของงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยการ
ประชาสัมพันธ์และอบรม เป็นต้น
5. ปัญหาด้านสุขภาพ และการอนามัย
1. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องสุขภาพ และอนามัยที่ดีพอ
2. ขาดแคลนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทาให้การพัฒนาทางด้านสุขภาพยังไม่ดีเท่าทีควร
ความต้องการของประชาชน
1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขภาพให้ประชาชนได้ปฏิบัติ เพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและเป็น
การห่างไกลโรคอีกด้วย
6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1. การกาจัดขยะมูลฝอย ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากบ้านเรือนขยายเพิ่ม
-4มากขึ้น
ความต้องการของประชาชน
1.

รณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะ
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7.ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. การศึกษาในชุมชนยังไม่ทั่งถึง เนื่องด้วยประชาชนยังมีความยากจน
2. บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอในการให้ความรู้แก่นักเรียน
3. การส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีอันดีงามยังมีน้อย
4. การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นยังมีน้อย
ความต้องการของประชาชน
1. ควรส่งเสริมการศึกษาของคนในชุมชน โดยการจัดสรรงบประมาณในการให้ทุนการศึกษาของ
คนในชุมชน
2 .สรรหาบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งด้านการดูแล
เด็กเล็ก และงานด้านกองการศึกษา
3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีของท้องถิ่นให้ยั้งยืนตลอดไป

5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลสระบัว
การจัดทาแผนอัตรากาลังและการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลสระบัวนั้น ได้พิจารณาสรุปรูปแบบ
และกาหนดแนวทางการจัดทาแผนอัตรากาลังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจาปี 2564 – 2566 ซึ่งได้
กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลสระบัวคือ “ ชุมชนน่าอยู่
ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มี
ระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้า ตลอดจน
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามความจาเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด การจัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ตาบลพระเพลิงเป็นเมืองที่น่าอยู่
ตลอดไป สาหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสระบัว ได้กาหนดไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านสาธารณสุข
2. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการกีฬา การท่องเที่ยว รวมถึง
ความเข้มแข็งของชุมชน
3. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4. การรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เทศบาลตาบลสระบัว
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา
1.1 การจัดการะบบกาจัดขยะสิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
1.2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.3 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
1.4 จัดตั้งเครือข่ายชุมชนรักษาสิง่ แวดล้อม
1.5 ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชน ในด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
1.6 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ พร้อมเพิ่มอัตรากาลังด้านการรักษาความสะอาดและ
ความเรียบร้อย
1.7 ส่งเสริมให้การอบรม / ดูงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาชุมชน
1.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสานึกในการรักษาความสะอาดในชุมชน
1.9 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
1.10 ส่งเสริมการออกกาลังกาย

2. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการกีฬา
การท่องเที่ยว รวมถึงความเข้มแข็ง
ของชุมชน

2.1 อบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พานิชยกรรมรวมถึงสินค้า 1 ตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
2.2 สนับสนุนเสริมสร้างการขยายเครือข่ายชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
2.3 การจัดเวทีประชาคม
2.4 พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม
2.5 ดาเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ต่าง ๆ
2.6 ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย ตลอดจนการอานวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
2.8 ส่งเสริมการดารงชีวิตโดยใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3.1 ส่งเสริมระบบประชาธิปไตย สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบการเมือง การปกครอง ทั้ง
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
3.2 พัฒนาคูณภาพประชาชน ให้ได้รับโอกาสและความรู้ที่เท่าเทียมกัน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
3.3 บริหารจัดการด้วยระบบ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)
3.4 อบรมส่งเสริมให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีความรู้
ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม
3.5 ส่งเสริมสวัสดิการแก่พนักงานและ ลูกจ้าง
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4. การรักษาความมั่นคง ความสงบ 4.1 รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และการป้องกัน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
4.2 รณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และทรัพย์สิน
4.3 ป้องกันภัยจากอุบัติภัยและสาธารณะภัยต่าง ๆ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ไฟฟ้า อาคาร สะพาน ท่อระบายน้า ฯลฯ ให้ได้
มาตรฐานและใช้การได้ตลอดเวลา
5.2 พัฒนาการบริหารจัดการ ด้านผังเมือง ด้านการคมนาคมต่าง ๆ
5.3 บริหารจัดการระบบประปาเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลสระบัว ภารกิจของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า และทางระบายน้า
(2) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
(4) ให้มีการสาธารณูปโภค
(5) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(6) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม และที่จอดรถ
(7) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(8) การผังเมือง
(9) การควบคุมอาคาร

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ
ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
ให้มีและบารุงส้วมสาธารณะ
ให้มีและบารุงโรงพยาบาล
ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
จัดทากิจการซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข
จัดตั้งและบารุงโรงเรียนอาชีวะศึกษา
(10) ให้มีและบารุงสถานที่สาหรับการกีฬาและพลศึกษา
(11) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(12) ให้มีและบารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(13) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกา
(14) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(15) การดูแลที่สาธารณะ
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(2) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกาจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
และน้าเสีย
(3) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
(4) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง การป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(6) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การอนมัยโรงมหรสพ และการ
สาธารณสถานอื่น ๆ
(7) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(8) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว
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มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ปรับปรุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(2) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(3) การส่งเสริมการฝึก และการประกอบอาชีพ
(4) การพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน
(5) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการ กาบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(2) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(2) เทศพาณิชย์
ภารกิ จ ทั้ ง 7
ด้ า น ตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ อ านาจ เทศบาล สามารถ
จะแก้ไขปัญหาของเทศบาลตาบลสระบัวได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการ
ของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการของเทศบาลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
ผู้บริหารของเทศบาลเป็นสาคัญ

หน้า22

แผนอัตรากาลัง 3 ปี เทศบาลตาบลสระบัว ประจาปี งบประมาณ 2564 - 2566

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ เทศบาลตาบลสระบัว จะดาเนินการ มีดังนี้
ภารกิจหลัก
1. พัฒนาระบบถนนให้มีคุณภาพ และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. ปรับปรุงพัฒนาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตชุมชนอย่างทั่วถึง
3. ปรับปรุงการให้มีน้าสะอาดไว้เพียงพอแก่ ความต้องการของประชาชน
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยให้มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
5. ปรับปรุงการเก็บขนขยะมูลฝอยในแหล่ง ชุมชน
6. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนวัฒนธรรม จริยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองป้องกันอัคคีภัย และสาธารณภัยต่าง ๆ
อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ
8. สนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล คือ ยาเสพติด และการคอรัปชั่น
ฯลฯ
ภารกิจรอง
1. ปรับปรุงพัฒนาการบาบัด ฟื้นฟูรักษาคุณภาพน้าในแหล่งน้าธรรมชาติ ให้อยู่ในสภาพที่
ไม่เป็น อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
2. ส่งเสริมการรักษาคุณภาพอากาศและเสียงให้อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน
3. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนด้านการพาณิชยกรรม การค้าส่ง – ปลีก
สินค้าเกษตร
4.
5.
6.
7.

ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการสาธารณสุขในท้องถิ่นอย่ างทัดเทียมกัน
ส่งเสริมระบบเครือข่ายในการป้องกันภัยให้ประชาชนปลอดยาเสพติด
ส่งเสริมพัฒนาสวนสาธารณะสวัสดิการและนันทนาการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในทุกระดับ

8. ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย เจ้าหน้าที่บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ยุติธรรม
9. ส่งเสริมให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความสะดวกและปลอดภัย
10. ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาลให้เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น
11. ส่งเสริมความเข้มแข็ง ศักยภาพและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
วิเคราะห์อัตรากาลังที่มี ของเทศบาลตาบลสระบัว
การวิ เ คราะห์ สภาวะแวดล้ อ ม (SWOT Analysis)เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น
สถานการณ์ สาหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกาหนด จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทางานขององค์กร
การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้ าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทางานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัย
ที่ควรนามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้
1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่
1.1 S มาจาก Strengths
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่ง เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุด แข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์
1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึ ง จุด ด้อ ยหรือจุ ดอ่ อน ซึ่ ง เป็น ผลมาจากปัจ จัย ภายใน เป็ น ปัญ หาหรื อ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่
2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถึ ง โอกาส เป็ น ผลจากการที่ ส ภาพแวดล้ อ ม ภายนอกขององค์ ก รเอื้ อ
ประโยชน์หรื อส่งเสริมการ ดาเนินงานขององค์ก ร โอกาสแตกต่ างจากจุ ดแข็ง ตรงที่ โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats
หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร
จาเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลตาบลสระบัว (ระดับตัวบุคลากร)
จุดแข็ง S
1. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง.
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 45 ปี เป็นวัยทางาน
3. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
4. เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว โดยใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้
โอกาสO
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิดความร่วมมือ
ในการทางานง่ายขึ้น
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการทางานและ
เทศบาลในฐานะตัวแทน

จุดอ่อนW
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ เทศบาล
2. ทางานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่าหลัก การ
และเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ

ข้อจากัดT
1. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของงาน
2. พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ
3. มีความก้าวหน้าในวงแคบ

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของเทศบาลตาบลสระบัว (ระดับองค์กร)
จุดแข็ง S
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย
2. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ทางาน และ เทศบาลในฐานะตัวแทน
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน
6. ส่งเสริมให้มีการนาความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ ได้จาก
การศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
โอกาสO
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา เทศบาลดี
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน
3. บุคลากรมีถิ่นที่ อยู่กระจายทั่วเขต เทศบาล ทาให้ รู้
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทใน
การช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์

จุดอ่อน W
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ
2. พื้ น ที่ พั ฒ นากว้ า ง ปั ญ หามากท าให้ บ างสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี

ข้อจากัดT
1. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
จากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะทางาน
ได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ เทศบาล
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8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
8.1 การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ
เทศบาลตาบลสระบัว ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดาเนินการดังกล่าว โดย
กาหนดตาแหน่งของพนักงานเทศบาลให้ตรงกับภารกิจ และในระยะแรกการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะ
รองรับการดาเนินการตามภารกิจนั้น อาจกาหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมื่อมีการ
ดาเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะ
พิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกกาหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
หมายเหตุ
1. สานักปลัดเทศบาล

1. สานักปลัดเทศบาล

- งานการเจ้าหน้าที่

- งานการเจ้าหาน้าที่

- งานธุรการ

- งานธุรการ

- งานทะเบียนราษฎร

- งานทะเบียนราษฎร

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

- งานนิติการ

- งานนิติการ

- งานพัฒนาชุมชน

- งานพัฒนาชุมชน

- งานประชาสัมพันธ์

- งานประชาสัมพันธ์

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

2. กองคลัง

. กองคลัง

- งานการเงินและบัญชี

- งานการเงินและบัญชี

- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

- งานพัสดุและทรัพย์สิน

- งานพัสดุและทรัพย์สิน

3. กองช่าง

3. กองช่าง

- งานวิศวกรรม

- งานวิศวกรรม

หมายเหตุ
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- งานสาธารณูปโภค

- งานสาธารณูปโภค

- งานสวนสาธารณะ

- งานสวนสาธารณะ

- งานธุรการ

- งานธุรการ

4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

- งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

- งานสัตวแพทย์

- งานสัตวแพทย์

- งานธุรการ

- งานธุรการ

- งานส่งเสริมสุขภาพ

- งานส่งเสริมสุขภาพ

5.กองการศึกษา

5.กองการศึกษา

งานบริหารการศึกษา

งานบริหารการศึกษา

- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

- งานธุรการ

- งานธุรการ

6.กองการประปา

6.กองการประปา

- งานผลิตและบริการ

- งานผลิตและบริการ
- งานการเงินและบัญชี

8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
จากข้อ 8.1 โครงสร้าง เทศบาลตาบลสระบัว ได้วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจ
ที่ จ ะด าเนิ น การในแต่ ล ะส่ ว นราชการในอนาคต 3
ปี ซึ่ ง เป็ น ตั ว สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ปริ ม าณงาน
ในแต่ ล ะส่ ว นราชการมี เ ท่ า ใด เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ว่ า จะใช้ ต าแหน่ ง ใด จ านวนเท่ า ใด ในส่ ว นราชการใด
ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และเพื่ อ ให้ การบริ ห ารงานขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นเป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี
การกาหนดสายงานในเทศบาลตาบลสระบัว เพื่อพิจารณาปรับลด หรือเพิ่มอัตรากาลัง ในแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566 นั้น เทศบาลตาบลสระบัว มีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หน้า27

แผนอัตรากาลัง 3 ปี เทศบาลตาบลสระบัว ประจาปี งบประมาณ 2564 - 2566

(บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จานวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา และมีหัวหน้า ส่วนราชการ (ผู้อานวยการกอง
/ อานวยการ ระดับต้น ) 5 ส่วนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วน
ราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วนราชการ จานวนคน ที่ประกอบไปด้ วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้ างประจา และ
พนักงาน เพื่อนาเอาจานวนคนมาเปรียบเทียบสัด ส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน ใช้ วิธีคิดจากข้อ 3.1.3
เพื่อได้ค่าปริมาณงานในภาพรวมและเมื่อนาปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มาเปรียบเทียบการกาหนด
จานวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง
จานวนพนักงาน
ส่วนราชการ
พนักงานเทศบาล
พ.ภารกิจ
พ.ทั่วไป
สานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา

7
5
3
5
3
3

4
1
3
2
1
1

8
1
4
1
5
1

1.พนักงานเทศบาล
1.1 เพิ่ม......-.......อัตรา ได้แก่ ตาแหน่ง…...........................................................................................
1.2 ตาแหน่งว่าง คงเดิมไว้.....12........อัตรา ได้แก่ ตาแหน่ง 1.นายช่างโยธา ปง./ชง.
2.เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง.
3.นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปก./ชก.
4.นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.
5.ครู
6.หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (ระดับต้น) 7.ผู้อานวยการกองการศึกษา (ระดับต้น)
8.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา(ระดับต้น)
9.ผู้อานวยการกองสาธารณสุข (ระดับต้น)
10.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(ระดับต้น)
11.ผู้อานวยการกองการประปา(ระดับต้น)
12.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการประปา
(ระดับต้น)
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ
2.1 เพิ่ม.......-.........อัตรา ได้แก่ ตาแหน่ง………………….-………………………………………………………
2.2 ตาแหน่งว่าง ........-..........อัตรา
3.พนักงานจ้างทั่วไป
3.1 เพิ่ม........-......อัตรา ได้แก่ ตาแหน่ง………..-…………………………………………………………………..
3.2 ตาแหน่งว่าง คงเดิมไว้.........1........อัตรา ได้แก่ ตาแหน่ง 1.พนักงานดับเพลิง
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เมื่อได้จานวนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละ
สายงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว เทศบาลตาบลสระบัว ได้นาเอาจานวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตรากาลัง มา
กาหนดตาแหน่งตามทักษะ ความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตาบล
สระบัวใน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านสาธารณสุข
2. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการกีฬา การท่องเที่ยว รวมถึง
ความเข้มแข็งของชุมชน
3. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4. การรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เทศบาลตาบลสระบัว
ประเด็นยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาการจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ด้านสาธารณสุข

1.10
1.11

การจัดการะบบกาจัดขยะสิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1.12 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
1.13 จัดตั้งเครือข่ายชุมชนรักษาสิง่ แวดล้อม
1.14 ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชน ในด้านการดูแลรักษา
สุขภาพ
1.15 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ พร้อมเพิ่ม
อัตรากาลังด้านการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อย
1.16 ส่งเสริมให้การอบรม / ดูงาน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาชุมชน
1.17 ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสานึกในการรักษาความสะอาด
ในชุมชน
1.18 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
1.10 ส่งเสริมการออกกาลังกาย

2. การพัฒนาด้านสังคม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีการกีฬา การ
ท่องเที่ยว รวมถึงความ

2.9 อบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พานิชยกรรมรวมถึงสินค้า 1 ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
2.10 สนับสนุนเสริมสร้างการขยายเครือข่ายชุมชน เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชน

ตาแหน่งพนักงาน
ที่กาหนดรองรับ
- ปลัดเทศบาล
- นวก.สุขภิบาล
-พ นั ก ง า น จ้ า ง ก อ ง
สาธารณสุขฯ

ผอ.กองการศึกษา
ครู
พนักงานจ้างกอง
การศึกษา
หน้า29

แผนอัตรากาลัง 3 ปี เทศบาลตาบลสระบัว ประจาปี งบประมาณ 2564 - 2566

เข้มแข็งของชุมชน

3. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

2.11
2.12
2.13

การจัดเวทีประชาคม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม
ดาเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการเล่นกีฬาและ
กิจกรรมนันทนาการ ต่าง ๆ
2.14 ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ รวมถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2.15 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงสร้างความมั่นใจ
ความปลอดภัย ตลอดจนการอานวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยว
2.16 ส่งเสริมการดารงชีวิตโดยใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 ส่งเสริมระบบประชาธิปไตย สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม ปลัดเทศบาล
ในระบบการเมือง การปกครอง ทั้งระดับประเทศและระดับ
หัวหน้าสานักปลัด
ท้องถิ่น
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
3.2 พัฒนาคูณภาพประชาชน ให้ได้รับโอกาสและความรู้ที่เท่า
นักพัฒนาชุมชน
เทียมกัน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
3.3 บริหารจัดการด้วยระบบ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรร นักวิเคราะห์นโยบายฯ
มาภิบาล)
นักจัดการงานทะเบียนฯ
3.4 อบรมส่งเสริมให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง มีความรู้ความสามารถและ
คุณธรรมจริยธรรม
3.5 ส่งเสริมสวัสดิการแก่พนักงานและ ลูกจ้าง

4. การรักษาความมั่นคง
4.1 รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และการป้องกัน
ความสงบเรียบร้อย ความ
ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.2 รณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างสานักปลัด
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
รก.หน.งานป้องกันฯ
พนักงานจ้างงานป้องกันฯ

4.3 ป้องกันภัยจากอุบัติภัยและสาธารณะภัยต่าง ๆ
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ไฟฟ้า อาคาร
สะพาน ท่อระบายน้า ฯลฯ ให้ได้มาตรฐานและใช้การได้
ตลอดเวลา
5.2 พัฒนาการบริหารจัดการ ด้านผังเมือง ด้านการคมนาคมต่าง ๆ

ผอ.กองช่าง
นายช่างโยธา
พนักงานจ้างกองช่าง

5.3 บริหารจัดการระบบประปาเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน
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กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี 2564– 2566
จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า ตาแหน่งที่ใช้ในการกาหนดและจัดทาแผนอัตรากาลัง ของเทศบาล
ต าบลสระบั ว ที่ มี ใ นปั จ จุ บั น ใช้ ภ ารกิ จ งานที่ มี เ ป็ น ตั ว ก าหนดเป็ น เกณฑ์ ดั ง นั้ น ในระยะเวลา 3 ปี ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ 2564 – 2566 เทศบาลตาบลสระบัว จึงกาหนดกรอบอัตรากาลัง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ใน
ภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสาฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้

ที่
1

2
3
4
5
6

ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)
สานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัด(นักบริหารงาน
ทั่วไป)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ(นัก
บริหารงานทั่วไป)
นักพัฒนาชุมชน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

7
8

นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
9 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
10 พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
11 พนักงานขับรถดับเพลิง
12 คนงาน
13 พนักงานดับเพลิง
กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง(นักบริหารงาน
14 การคลัง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบริหารงาน
การคลัง)

15
16 นักวิชาการคลัง
17 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
18 เจ้าพนักงานพัสดุ

ระดับ

กรอ
บ
อัตรา
เดิม

กรอบอัตรากาลังที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวล 3 ปี
ข้างหน้า

กาหนดใหม่/ยุบเลิก
ในปี

2564

2565

2566

2564

2565

2566

หมายเหตุ

ระดับกลาง

1

1

1

1

-

-

-

มีผู้ครอง

ระดับต้น

1

1

1

1

-

-

-

มีผู้ครอง

ระดับต้น
ชานาญการ
ปฏิบัติการ
ปก./ชก.

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

-

มีผู้ครอง
มีผู้ครอง
มีผู้ครอง
ว่างใหม่

ปก./ชก.
ชานาญงาน

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

ว่างใหม่
มีผู้ครอง

-

1
2
1
2

1
2
1
2

1
2
1
2

1
2
1
2

-

-

-

-

6

6

6

6

-

-

-

มีผู้ครอง
มีผู้ครอง
มีผู้ครอง
มีผู้ครอง
มีผู้ครอง(ว่าง
1อัตรา)

ระดับต้น

1

1

1

1

-

-

-

ระดับต้น
ชานาญการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

-

มีผู้ครอง
อยู่ระหว่างการสรร
หาของ ก.กลาง

มีผู้ครอง
มีผู้ครอง
มีผู้ครอง
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พนักงานจ้าง
19 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
20 คนงาน
กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง(นักบริหารงาน
21 การช่าง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง(นัก

22 บริหารงานช่าง)
23 นายช่างโยธา
พนักงานจ้าง
24 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
25 ผู้ช่วยนายช่างโยธา
26 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
27 คนสวน
28 คนงาน
กองสาธารณสุขฯ

ผู้อานวยการกองสาธารณสุข(นักบริหารงาน

29 สาธารณสุข)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข(นัก

30 บริหารงานสาธารณสุข)
31 นักวิชาการสุขาภิบาล
พนักงานจ้าง
31 พนักงานขับรถยนต์
32 พนักงานประจารถขยะ
33 คนงานกวาดขยะ
กองการศึกษา

ผู้อานวยการกองการศึกษา(นักบริหารงาน

34 การศึกษา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา(นักบริหารงาน

35 การศึกษา)
36 นักวิชาการศึกษา

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

มีผู้ครอง
มีผู้ครอง

ระดับต้น

1

1

1

1

-

-

-

มีผู้ครอง

ระดับต้น
ปง/ชง

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

-

1
1
1
2
2

1
1
1
2
2

1
1
1
2
2

1
1
1
2
2

-

-

-

ระดับต้น

1

1

1

1

-

-

-

ระดับต้น
ปฏิบัติการ

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

-

1
3
2

1
3
2

1
3
2

1
3
2

-

-

-

ระดับต้น

1

1

1

1

-

-

-

ระดับต้น
ปฏิบัติการ

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

คศ.1

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

มีคนครอง
ว่าง(จัดสรร
จากกรมฯ)

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

-

-

-

มีผู้ครอง
มีผู้ครอง
มีผู้ครอง

อยู่ระหว่างการสรร
หาของ ก.กลาง
(ขอใช้บัญชี กสถ.)

มีผู้ครอง
มีผู้ครอง
มีผู้ครอง
มีผู้ครอง
มีผู้ครอง
อยู่ระหว่างการสรร
หาของ ก.กลาง
อยู่ระหว่างการสรร
หาของ ก.กลาง

มีผู้ครอง
มีผู้ครอง
มีผู้ครอง
มีผู้ครอง
อยู่ระหว่างการสรร
หาของ ก.กลาง
อยู่ระหว่างการสรร
หาของ ก.กลาง

มีคนครอง

ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา

37 ครู
38 ครู
พนักงานจ้าง
39 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
40 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
38 คนงาน

-
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กองการประปา
41

ผู้อานวยการกองการประปา(นักบริหารงาน
ประปา)

ระดับต้น

1

1

1

1

-

-

-

43

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการประปา(นัก
บริหารงานการประปา)

ระดับต้น

1

1

1

1

-

-

-

ปง/ชง.

1

1

1

1

-

-

-

อยู่ระหว่างการสรร
หาของ ก.กลาง
อยู่ระหว่างการสรร
หาของ ก.กลาง
(ขอใช้บัญชี
กสถ.)

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

มีผู้ครอง
มีผู้ครอง

43 เจ้าพนักงานประปา
พนักงานจ้าง
45 พนักงานผลิตน้าประปา
46 พนักงานจดมาตรวัดน้า
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แทรกหน้า ตารางเอ็กเซล
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ปลัดเทศบาลตาบลสระบัว
(บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิน่
เทศบาลตาบลสระบัว กาหนดแนวทางการของพนักงานเทศบาลในสังกัดทุกระดับขั้น โดยมุ่งเน้น
ไปที่ พั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ศ นคติ ที่ ดี มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม อั น จะท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามรอบการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เสริมความรู้และทักษะในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และ
ด้านอื่น ๆ ที่จาเป็นแล้ว เทศบาลตาบลสระบัว ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่ง เน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของ
รัฐบาลแห่ ง รัฐ คือ การพัฒ นาบุค ลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อ ประโยชน์ ของประชาชนเป็น หลั ก
กล่าวคือ
1. เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส
ในการทางาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน
ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการตรวจสอบการทางานระหว่างกันและเปิด
กว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย
2. องค์การบริหารส่วนตาบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการทางานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ทางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่ง เน้นแก้ไ ข ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสาคัญ การอานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ
เพื่ อ เปิ ด โอกาสตอบโจทย์ ก ารท างานร่ ว มกั น เทศบาลต าบลสระบั ว มุ่ ง เน้ น ให้ ป ระชาชนใช้ ร ะบบดิ จิ ต อล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ
WIFI ฟรี รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่านไลน์ เว็บไซด์ ของ
หน่วยงานด้วย
3. เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย เทศบาลตาบลสระบัว ได้รับการ
ถ่ายโอนสถานีอนามัยมา 1 แห่ง จากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจาสถานี อนามัยจานวนหนึ่ง
ดังนั้นในด้านการปฏิบัติงานสาธารณสุข ทาให้เทศบาลตาบลสระบัว มีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณสุข
โดดเด่น และทันท่วงทีต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ งบประมาณในจานวนหนึ่งที่อุดหนุนให้กับสถานี
อนามัยถ่ายโอน ทาให้เทศบาลตาบลสระบัว สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีขีด
ความสามารถในการสนั บสนุ นบุค ลากรและงบประมาณในการจ้างอัตรากาลัง เพิ่ม เพื่อสนับสนุนงานในด้า น
สาธารณสุขได้เป็นอย่างดี และทันสมัย
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ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลสระบัว ตามแนวทางข้างต้นนั้น กาหนดให้ทุก
ตาแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่ว งระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา อาจใช้
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ
ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิ ดผลดีต่อ
ประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัติราชการ เช่น

การบริหารโครงการ

การให้บริการ

การวิจัย

ทักษะการติดต่อสื่อสาร

การเขียนหนังสือราชการ

การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น
ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เทศบาลตาบลสระบัว เล็งเห็นว่า มีความสาคัญอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดารงตาแหน่ง ในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างสถานที่ ต่างภาค
ต่างภาษาถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับ
พฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานเทศบาลทุกคนที่พึง มี เป็นการหล่อหลอมให้เกิด
พฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเทศบาลตาบลสระบัว ประกอบด้วย






การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
การบริการเป็นเลิศ
การทางานเป็นทีม

หน้า47

แผนอัตรากาลัง 3 ปี เทศบาลตาบลสระบัว ประจาปี งบประมาณ 2564 - 2566

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ของเทศบาลตาบลสระบัว
เทศบาลตาบลสระบัว ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล เพื่อให้พนักงานและ
ลูกจ้าง มีหน้าที่ดาเนินไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน อานวยความ
สะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน
ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

หน้า48

ภาคผนวก
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