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แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563)
ของเทศบาลตาบลสถาน
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
การบริหารจัดการอัตรากาลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่สาคัญและต้องดาเนินการต่อเนื่อง
เนื่องจากการกาหนดอัตรากาลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการกาหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน
ประกอบกับ แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2558 – 2560 ของเทศบาลตาบลสถาน จะ
สิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังนั้น เทศบาลตาบลสถาน จึงจาเป็นต้อง จัดทาแผนอัตรากาลัง 3
ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตรากาลังฉบับเดิมเป็นสาคัญ
เพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากาลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้หลักการและวิธีการ
จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563 เพื่อที่จะวางแผนในการกาหนดตาแหน่ง
และการใช้ตาแหน่งพนักงานเทศบาล พนั กงานครู เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนั กงานจ้า ง ให้ปฏิ บัติราชการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลสถาน โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. หลักการและเหตุผล
๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) กาหนดตาแหน่ง
พนักงานเทศบาล ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด
ให้คานึงถึงภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาลจัดทาแผนอัตรากาลังของพนักงานเทศบาล
เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.
เชียงราย) ทัง้ นี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กาหนด
1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างเทศบาลดังกล่าว กาหนดเพื่อเป็น
การปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของเทศบาลเกิดความคล่องตัว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล โดยได้กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
นามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนั ก งานจ้ า งมาก าหนดเป็ น ประกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ พนั ก งานจ้ า ง พร้ อ มทั้ ง ให้ เ ทศบาล
ดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557
1.3 ประกาศคณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาล (ก.ท.) ได้มี มติเห็ นชอบประกาศ
กาหนดการกาหนดตาแหน่ง พนักงานเทศบาล โดยกาหนดแนวทางให้ เทศบาล จัดทาแผนอัตรากาลังของ
เทศบาล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
โดยให้เสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยได้กาหนดให้เทศบาลตาบลสถาน แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และ
ภารกิจของเทศบาลตาบลสถาน วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทา
กรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาลตาบลสถาน ตาม
แผนอัตรากาลัง 3 ปี

1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลสถาน จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3
ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ขึน้

๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เทศบาลตาบลสถาน มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้าง ที่
เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล
2.2 เพื่อให้เทศบาลตาบลสถาน มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง โครงสร้าง ให้
เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) สามารถ
ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจา ว่า
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อให้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) สามารถ
ตรวจสอบการกาหนดประเภทตาแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่
2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลตาบลสถาน
2.6 เพื่อให้เทศบาลตาบลสถาน สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
และการใช้อัตรากาลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาล เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.7 เพื่อให้เทศบาลตาบลสถาน ดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังบุคลากรให้เหมาะสม
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลตาบลสถาน ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.8 เพื่อให้ เทศบาลตาบลสถาน มีการกาหนดตาแหน่งอัตรากาลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลสถาน ที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของเทศบาล
2.9 เพื่อให้การจั ดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลสถาน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และถูกต้องตามหนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 53 ลงวันที่
5 กรกฎาคม 2560

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
๑) ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
กาลังคน ตาแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ
2) เทศบาลตาบลสถาน มีอัตรากาลังที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร สร้างขวัญ
กาลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน
3) การจัดทาแผนกาลัง ทาให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ
เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้

4) การจัดทาแผนกาลัง ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ
๕) การจัดทาแผนอัตรากาลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นาไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้
๖) เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
คณะกรรมการจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี ของเทศบาลต าบลสถานซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
นายกเทศมนตรีตาบลสถานเป็นประธาน ปลัดเทศบาลตาบลสถาน และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ
และมี ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย 1 คน เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร
คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
๓.๑ วิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลต าบลสถาน ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาอ าเภอ แผนพั ฒ นาต าบล นโยบายของรั ฐ บาล มติ
คณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพื้นที่ของเทศบาลตาบลสถาน เพื่อให้การดาเนินการของ
เทศบาลต าบลสถาน บรรลุ ผ ลตามภารกิ จที่ ตั้ งไว้ จาเป็น ต้ องจั ดสรรอั ตรากาลั ง ตามหน่ว ยงานต่า งๆ ให้
เหมาะสมกับเปูาหมายการดาเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้น
ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ในปัจจุบั นไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการ
วางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
๓.๒ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอานาจหน้าทีความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลตาบลสถานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน : Supply pressure เป็นการนาประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้ง สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดย
ในส่วนนี้จะคานึงถึง
3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกาหนด
ระดับชั้นงานในแต่ละประเภท เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น(ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทางานขององค์กร ดังนั้นในการ
กาหนดอัตรากาลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่
กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่งเพื่อให้การทางานเป็นไป

อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยภาระค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลต้ อ งไม่ เ กิ น ร้ อ ยละสี่ สิ บของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุค คลจริง โดย
สมมุติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคานวณเวลาที่
ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative information)
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดคานวณอัตรากาลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
ก่อนคานวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามี
ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
3.5 การวิเคราะห์ ผ ลงานที่ผ่ านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลั งเป็นการนา
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้อง
ใช้ ส าหรั บ การสร้ า งผลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ ใ ห้ ไ ด้ ต ามเปู า หมาย โดยสมมุ ติ ฐ านที่ ว่ า หากผลงานที่ ผ่ า นมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อาจต้องมีการพิจารณา
แนวทางในการกาหนด/เกลี่ยอัตรากาลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทางานทีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางาน
ตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็ นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนาประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหาร งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3
ประเด็น ดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
3.6.2 เรื่ องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่ว นราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจานวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลัง ที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น
3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุ มมอง
ต่างๆ อาจทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 การพิจ ารณาเปรียบเที ยบกับกรอบอัต รากาลั งขององค์กรอื่ นๆ กระบวนการนี้เป็ น
กระบวนการนาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจานวน
กรอบอัต รากาลั งของงานการเจ้ า หน้ าที่ ใ นเทศบาล ก. และงานการเจ้ าหน้า ที่ ในเทศบาล ข. ซึ่ งมี ห น้ า ที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมุติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจานวนและการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกันได้
3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
คน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวน
กรอบอัตรากาลั งเป็ นส าคัญ แต่มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อให้ ส่ ว นราชการมีแนวทางในการพิจารณากาหนดกรอบ

อัตรากาลังที่เป็ น ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่ ว นราชการพิจารณาการกาหนดตาแหน่งที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการกาหนดกรอบตาแหน่งในประเภททั่ วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนดตาแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทางานก็
พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็
กาหนดตาแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่งของส่วนราชการ
เลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Man Power Planning
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการสาหรับการวางแผนกรอบอัตรากาลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทาให้ส่วนราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอื่นๆ เช่น
-การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
-การจัดทากระบวนการจริง (Work process) จะทาให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถนาไปใช้
วัดประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถนาผล การ
จัดทากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไ ปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-emgimeer)
อันจะนาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บข้อมูลผลงาน จาทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง
 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
1) กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกาลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้
The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมาย
ของการวางแผนกาลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาทางานให้
บรรลุเปูาหมายองค์กร และดาเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการ
กาหนดกรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกาหนดจานวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่
องค์กรต้องการเพื่อให้สามารถทางานได้ตามเปูาหมายขององค์กร
International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนกาลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ ด้านกาลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์สภาพกาลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกาลังคนในอนาคตว่ามีส่วน
ต่างของความต้องการอย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาหรือวางแผนดาเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการกาหนดกรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการกาลังใน
อนาคตที่จะทาให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (Mission-based manpower
planning)
ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการ
ในการกาหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จานวน
เท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กาหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่
การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายใน

ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”
สานักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กาลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ย วกับ อุป สงค์ และอุป ทานด้านกาลั งคน เพื่อนาไปสู่ การกาหนดกลวิธีที่จะให้ได้กาลั งคนในจานวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากาลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง”
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคน ในคู่มือ
การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกาลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็น
แนวทางส าหรับ ดาเนิน การให้เป็น ไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ โดยการดาเนินการอย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานกาลังงาน เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิ ธีการที่จะให้ได้กาลังคน
ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลา
ต้องการ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจานวนอัตรากาลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ต้องการเข้ามาทางานในองค์กรในช่ วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกาลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุง
พัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป
จากคาจากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกาหนดกรอบอัตรากาลังนั้น
เป็น การระบุว่า องค์กรต้ องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้น ทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่
กาหนดไว้
2) กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
การวางกรอบอัตรากาลั งให้ ส อดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากร
ภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย
กระจายอานาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้ งยังได้กาหนดให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกาหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากาลังแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์และแนวทางพัฒนา ภารกิจ
และลักษณะงานของ เทศบาลตาบลสถาน ดังนี้
พนั ก งานเทศบาล : ปฏิ บั ติ ง านในภารกิ จ หลั ก ลั ก ษณะงานที่ เ น้ น การใช้ ค วามรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายหรือลักษณะ
งานที่มีความต่อเนื่องในการทางานมีอานาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น โดย
กาหนดตาแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานเทศบาลไว้ ดังนี้
- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด
- สายงานอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการกอง
หัวหน้าฝุาย
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
พนั ก งานจ้ า ง : ปฏิ บั ติ ง านเสริ ม ในภารกิ จ รอง ภารกิ จ สนั บ สนุ น งานที่ มี ก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การ

กาหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ เทศบาลตาบลสถาน เป็นเทศบาลตาบลขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด
และปัจจัยหลายอย่าง จึงกาหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง ๒ ประเภท ดังนี้
- พนักงานจ้างประเภทจ้างตามภารกิจ
- พนักงานจ้างประเภทจ้างทั่วไป
(2) แนวคิดเรื่องการกาหนดสายงานและตาแหน่งงาน ในส่วนราชการ
การจั ด สรรอัต ราก าลั ง ให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพ สอดคล้ อ งกั บภาระงาน ตลอดจนการ
กาหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจของเทศบาลตาบลมากยิ่งขึ้น โดย
จุ ด เน้ น คือ ก าหนดสายงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ หน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบมากที่สุ ด พร้ อมทั้ ง เอื้อ ต่ อ การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
เทศบาลตาบลสถาน ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
เป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารกาหนดอัตรากาลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความเหมาะสมใน
เชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
- สานักปลัดเทศบาล คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิ การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ
และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสังกัดสานักปลัดเทศบาล ส่วนใหญ่จะเน้นที่
เรื่องการวางแผน นโยบาย อานวยการทั่วไป การบริการสาธารณะ งานสนับสนุน ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่
ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละ
ตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสังกัดกองคลัง จะเน้นความรู้ในเรื่องการเงิน การบัญชี
การพัส ดุ การจั ดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่ วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ งจะใช้คุณวุฒิ ตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองช่าง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสังกัดกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง การ
ก่อสร้าง การออกแบบ การสารวจ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง
จะใช้คุ ณ วุฒิ ต ามมาตรฐานก าหนดตาแหน่ ง ของแต่ล ะสายงาน เพื่ อให้ พ นัก งานแต่ล ะต าแหน่ง สามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองการศึกษา คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วน
ใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา การ
บริการสาธารณะ การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
(3) แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กาลังคน (Demand Analysis)
เพื่ อ ก าหนดกรอบอั ต ราก าลั ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาระงานจ าเป็ น ต้ อ งสร้ า ง
กระบวนการรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติ
เชิงเวลาคือ มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังของ
เทศบาลตาบลสถาน ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสาน
และความสอดคล้ องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิ ติที่ ยืน ยั นตรงกัน เช่น เดี ยวกัน กับ American
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากาลังนั้นควรคานึงถึง
ปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา”
จากมิติการพิจ ารณาอัตรากาลังด้านบนนั้นสามารถนามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้
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

เมื่อนากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Manpower Planning
Framework) มาพิจารณาอัตรากาลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตรากาลัง ในเทศบาลตาบลสถาน ที่มีอยู่ดังนี้
กระจกด้านที่ 1 Strategic objective : เพื่อให้การดาเนินการของเทศบาลตาบลสถาน
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการดาเนินการ โดยจะเป็น
การพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทาอยู่
ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน

อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้ การจัดสรรกาลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
การวางแผนอั ตรากาลั งคนในด้านนี้ เทศบาลตาบลสถาน จะพิจ ารณาคุ ณวุฒิ การศึกษา
ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสาคัญ เช่น ผู้มีค วามรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียน
การสอน งานกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ จะบรรจุให้ดารงตาแหน่ง ในสังกัดของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นต้น
กระจกด้านที่ 2Supply pressure : เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมใน
การพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะคานึงการจัดสรร
ประเภทของพนั กงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทางานของเทศบาลตาบลสถาน ดังนั้นในการกาหนดอัตรากาลัง
จะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่ง ที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการ
กาหนดตาแหน่ง เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวางแผนอัตรากาลังในด้านนี้ เทศบาลตาบลสถาน ได้กาหนดอัตรากาลังในแต่ละส่วน
ราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ตาแหน่งระดับ ผู้อานวยการกอง มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกตาแหน่ง ตาแหน่งรองลงมา จะเป็น ตาแหน่งหัวหน้าฝุาย และตาแหน่งแต่
ละงาน ซึ่ง กาหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตาแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ากว่า
ปริญญาตรี พนักงานจ้างประเภทจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างประเภทจ้างทั่วไป ตามลาดับ การกาหนด
ในลาดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่
ละตาแหน่งควรมีเป็นสาคัญ
ในส่ว นราชการที่มีป ริมาณมากสามารถแยกงานที่มีความซับซ้อนและจานวนปริ มาณงาน
จัดตั้งเป็นฝุาย ขึ้นตรงต่อส่วนราชการนั้นและมีหัวหน้าฝุายเป็นผู้บังคับบัญชารองลงมาจากผู้อานวยการกอง
ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในฝุายนั้น
กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE) : เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดี
ก่อนจะคานวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้
- พิจารณางานพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่
 มีภาระค่างานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่
- พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่หรืองานหลักของ
เทศบาลตาบลสถาน
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย
สายงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได้
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ
การนาปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกาหนดอัตรา และ
คานวณระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยเทศบาลตาบลสถาน ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ
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 วันโดยประมาณ
คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
คือ จานวน วัน คูณด้วย จานวน ชั่วโมง / 1 ปี ทางาน 1,380 ชั่วโมง
คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้ 82,800 นาที

กระจกด้ า นที่ 4 Driver : เป็ น การน าผลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ ข องเทศบาลต าบลสถาน
(ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจของเทศบาลตาบลสถาน) มายึดโยงกับจานวนกรอบกาลังคน ที่ต้องใช้
ส าหรั บ การสร้ า งผลลั พธ์ ที่พึ งประสงค์ใ ห้ ไ ด้ต ามเปู าหมาย โดยเน้ นที่ การปฏิบั ติง าน การบริ ห ารราชการ
สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตาบลสถาน (การตรวจประเมิน LPA)
กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues : นาประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่าง
น้อยใน 3 ประเด็นดังนี้
 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัต รากาลังเป็นจานวนมาก
เช่น หากกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ หรือ กาหนดฝุายมาก จะทาให้เกิดตาแหน่งงาน
ขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วนราชการ งานธุรการ งาน
สารบรรณและงานอื่น ซึง่ เทศบาลตาบลสถาน พิจารณาทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้าง
ในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 4 ส่วนราชการ
ได้แก่ สานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ประเด็นเรื่องการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานในองค์กร เนื่องจากเทศบาลตาบล
สถานเป็นองค์กรทีม่ ีพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ติดชายแดน ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดมาก จึง
ทาให้ ไ ม่ มี ม าผู้ ป ระสงค์ จ ะปฏิ บั ติ งานในองค์ ก ร ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาถึ ง การ
เตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังทดแทนกันได้ การปรับตาแหน่งอัตรากาลังที่เหมาะสม
ขึ้ น ทดแทนต าแหน่ ง ที่ จ ะโดยเฉพาะการสรรหาผู้ ม าด ารงต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง หรื อ การ
มอบหมายให้แต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เพื่อให้สามารถมีบุคลากร
ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนกาหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ใน
อนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกาลังคนได้
 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
การสอบถามหรื อ การสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ หนั ง สื อ แจ้ ง เวี ย นถึ ง ความต้ อ งการ
อัตรากาลังจากหัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบไปด้วยนายกเทศมนตรีตาบลสถาน รอง
นายกเทศมนตรีตาบลสถาน ปลัดเทศบาลตาบลสถาน และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 4
ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการขอคาแนะนา ผู้บริหารหรือหัวหน้า ส่วนราชการ
ของเทศบาลตาบลสถาน เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและกาหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
กระจกด้านที่ 6 Benchmarking : เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากาลังกับ เทศบาลตาบล
ขนาดเดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ เทศบาลตาบลศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ ซึ่งเทศบาลตาบลศรี
ดอนชัย เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน มีจานวนหมู่บ้าน ประชากร ลักษณะภูมิประเทศ บริบท
และงบประมาณใกล้เคียงกัน

ตารางเปรียบเทียบอัตรากาลังของหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จานวนหมู่บ้าน ประชากร
ลักษณะภูมิประเทศ บริบท และงบประมาณใกล้เคียงกัน
เทศบาลตาบลสถาน อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตาบลศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

จานวน
(อัตรา)
ส่วนราชการ/ตาแหน่ง

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น)
หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ( ชก.)
สานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นิติกร (ชก.)
ฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝุายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.)
เจ้าพนักงานปูองกันฯ (ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (มีคุณวุฒิ)
พนักงานขับรถบรรทุกน้า (มีทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป

จานวน
(อัตรา)

ตาแหน่ง ตาแหน่ง
ที่มีคน
ว่าง
ครอง
(อัตรา)

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1
1
1

-

1
1
3

ส่วนราชการ/ตาแหน่ง

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น)
หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ชก.)
สานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นิติกร (ปก.)
ฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝุายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก.)

ตาแหน่ง ตาแหน่งว่าง
ที่มีคน
ครอง
(อัตรา)

1

-

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

1
-

1

ฝ่ายธุรการ
หัวหน้าฝุายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักพัฒนาชุมชน (ปก.)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ(มีคุณวุฒิ)
พนักงานขับรถยนต์ (มีทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.)
นักวิชาการพัสดุ (ชก.)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./
ชง.)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ (มีคุณวุฒิ)
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ (มีคุณวุฒิ)
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีฯ (มีคุณวุฒิ)
กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
วิศวกรโยธา (ปก/ชก)
นายช่างโยธา (ปง)
นายช่างโยธา( ปง./ชง.)

1

-

1

-

เพิ่ม +1

1
1
1
1

1

-

1
1
1
1
-

1

-

1
1

1
1
-

1

-

1

1

-

1
-

1
1

ฝ่ายธุรการ
หัวหน้าฝุายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักพัฒนาชุมชน (ปก.)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุชมชน (ปง/ชง.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์ (มีทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
ฝ่ายป้องกันและรักษาความปลอดภัย
หัวหน้าฝุายปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัย
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เจ้าพนักงานปูองกันฯ (ปง/ชง.)
กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ (มีคุณวุฒิ)
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ (มีคุณวุฒิ)
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีฯ (มีคุณวุฒิ)
กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)
นายช่างสารวจ ( ชง.)
นายช่างโยธา (ชง.)
นายช่างโยธา ( ปง/ชง.)

1

-

1
-

1
1

1
1

-

2
1

-

1

-

-

1

1

-

1
1
1

1
-

1
1
1

-

1
-

1

1
1
-

1

ลูกจ้างประจา (ถ่ายโอน)
พนักงานสูบน้า
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผช.นายช่างโยธา(มีคุณวุฒิ)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ(มีคุณวุฒิ)
พนักงานจดมาตรวัดน้า (มีทักษะ)
กองการศึกษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
ฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นักวิชาการศึกษา (ปก.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง)
ครู (คศ.1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ(มีคุณวุฒิ)
รวม
รวมอัตรากาลังทั้งสิ้นของทต.สถาน

2

-

1
1
1

-

-

1

1

-

1
1
5

-

7
1
49
9
58 อัตรา

งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
จานวน 48,264,700 บาท

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผช.นายช่างโยธา(มีคุณวุฒิ)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานเครื่องสูบน้า
คนงานเครื่องสูบน้า (อุดหนุน)
กองการศึกษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
ฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นักวิชาการศึกษา (ปก.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปง/ชง)
ครู (คศ.1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ(มีคุณวุฒิ)
รวม
รวมอัตรากาลังทั้งสิ้นของ
ทต.ศรีดอนชัย

1

-

1
1

-

-

1

1

-

1
8

1
-

8
1
45

10
55 อัตรา

งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
จานวน 53,078,660 บาท

จากตารางการเปรียบเทียบอัตรากาลังของเทศบาลตาบลสถาน และเทศบาลตาบลศรีดอนชัย
ซึ่งเป็นเทศบาลตาบลที่มี ประชากร ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศงบประมาณใกล้เคียงกัน
และเขตพื้นที่ติดต่อกัน จะพบว่า การกาหนดอัตรากาลังของเทศบาลตาบลทั้งสองแห่ง มีอัตรากาลังที่ใกล้เคียง
กัน การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563 ของเทศบาลตาบลสถาน มีความ
จาเป็นต้อง เพิ่มตาแหน่ง จานวน คนที่มีอยู่ ในปัจจุบัน จึงจะสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนตาแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง เทศบาลตาบลสถาน ได้ร้องขอให้คณะกรรมการการสอบของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการสอบแทน สาหรับสายงานผู้บริหารหรืออานวยการท้องถิ่น จะได้ขอใช้
บัญชีจากการสอบของกรมส่ งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง คาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2561 –
2563 ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี จะได้ จานวนพนักงานเทศบาลตามกรอบอัตรากาลั งที่ตั้งไว้ จะทาให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ขอบเขตและแนวทางจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
เทศบาลตาบลสถาน ไดแตงตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ป ประจาปงบประมาณ ๒๕๖๑
– ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบดวย นายกเทศมนตรีตาบลสถานเปนประธาน รองปลัดเทศบาลตาบล หัวหนาสวน
ราชการเปนคณะทางาน มีหัวหน้าฝุายอานวยการเปนเลขานุการ จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ป โดยมีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆดังตอไปนี้
1) วิเคราะหภารกิจ อานาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลสถาน ตาม
กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายผู บริหารและ
สภาพปญหาของเทศบาลตาบลสถาน
2) กาหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจ ตามอานาจหนาที่ความรับผิดชอบใหสามารถแกปญหาของเทศบาลตาบลสถาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนอง ความตองการของประชาชน
3) กาหนดตาแหนงในสายงานตางๆจานวนตาแหนงและระดับตาแหนงใหเหมาะสม
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานรวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ
กลุ่มงานตางๆ
๔) ก าหนดความต องการพนั ก งานจ างในเทศบาลต าบลสถาน โดยให
หัวหนาสวนราชการเขามามีสวนรวม เพื่อกาหนดความจาเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรง
กับภารกิจและ อานาจหนาที่ที่ต องปฏิบัติอยางแทจริง และตองคานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจานวน
ขาราชการ ในเทศบาลตาบลสถาน ประกอบการกาหนดประเภทตาแหนงพนักงานจาง
๕) กาหนดประเภทตาแหนงพนักงานจางจานวนตาแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ
อานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
เทศบาลตาบลสถาน
๖) จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไม
เกินรอยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจายประจาปี
๗) ใหพนักงานเทศบาล และพนักงานจางทุกคน ไดรับการ พัฒนาความรู ความ
สามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
 ความสาคัญของการกาหนดกรอบอัตรากาลังคน
การวางแผนกาลังคนและการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนมีความสาคัญ เป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาลตาบลสถานและส่งผลกระทบต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของ เทศบาลตาบลสถาน การกาหนด
อัต ราก าลั ง คนอย่ า งเป็ น ระบบและต่ อเนื่ อ งจะช่ ว ยทาให้ เ ทศบาลตาบลสถาน สามารถปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้ อมที่มีการเปลี่ ย นแปลงอย่างรวดเร็ว ได้อย่างทันท่ว งทีทาให้ การจัดหา การใช้และการพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจึงมีความสาคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้
1) ทาให้เทศบาลตาบลสถาน สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทาให้ เทศบาลตาบลสถานสามารถวางแผน
กาลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยทาให้ปัญหาที่
เทศบาลตาบลสถาน จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้
2) ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต เทศบาลตาบลสถาน จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3) การก าหนดกรอบอั ต ราก าลั ง คนจะเป็ น กิ จ กรรมเชื่ อ มโยงระหว่ า งการจั ด การ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเทศบาลตาบลสถาน ให้สอดคล้องกันทาให้การดาเนินการของ
เทศบาลตาบลสถาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนาไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ
4) ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกาลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างกาลังคน
ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วย
การวางแผนกาลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกาลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหา
นั้นลงได้

5) ช่วยให้เทศบาลตาบลสถาน สามารถที่จะจัดจานวน ประเภท และระดับทักษะของ
กาลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทาให้กาลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ทั้งกาลังคนและเทศบาลตาบลสถาน บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ของเทศบาลตาบลสถาน โดยรวม
6) การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะทาให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ตาบลสถาน เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิด ความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ
7) ช่วยทาให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment
Opportunity : EEO) เนื่องจากการกาหนดกรอบอัตรากาลังจะนาไปสู่การวางแผนกาลังคนที่มีประสิ ทธิภาพ
อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสาเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การ
บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น
 กระบวนการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
๑) แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๒) ประชุมคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลสถาน
2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตาบลสถานเช่น กฎระเบียบ การแบ่งส่วน
ราชการภายใน และกรอบอัตรากาลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น
2.๓ วิเคราะห์อัตรากาลังในปัจจุบัน (Supply Analysis)
๓) เพื่อจัดทาร่างแผนอัตรากาลัง ๓ปีของเทศบาลตาบลสถาน และส่งคณะทางานเพื่อ
ปรับแต่งร่างแผนอัตรากาลัง
๔) เทศบาลตาบลสถานขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ต่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
๕) เทศบาลตาบลสถาน ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจางบประมาณ 2561 –
2563
๖) เทศบาลตาบลสถานจัดส่งแผนอัตรากาลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อาเภอ และจังหวัด
และส่วนราชการในสังกัด

๔. สภาพปัญหาของพืน้ ที่และความต้องการของประชาชน
เทศบาลตาบลสถาน มีสภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชนโดยแบ่ง
ออกเป็นด้านต่างๆ เพื่อสะดวกในการดาเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง เช่น
๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ปัญหาเส้นการคมนาคมภายในหมู่บ้านไม่สะดวก
- ปัญหาถนนเข้าพื้นที่การเกษตรไม่สะดวก
- ปัญหารางระบายน้า มีไม่เพียงพอครบทุกหมู่บ้าน บางหมู่บ้านชารุด, เสียหาย
บางส่วนท่อระบายน้าอุดตัน / ตื้นเขิน
- ปัญหาน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ
- ปัญหาระบบประปา ไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ระบบประปาเกิดการขัดข้องบ่อย
และความต้องการใช้น้ามีจานวนมาก จึงไม่เพียงพอ

- ปัญหาการขยายเขตไฟฟูาไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไฟฟูาสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ไม่เพียงพอ
และไม่ทั่วถึง
- ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ไม่มีสถานที่กาจัดขยะ
ความต้องการของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร
- โครงการขุดลอกคูคลอง
- โครงการก่อสร้างรายระบายน้า ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้า ท่อระบายน้า
- โครงการก่อสร้ างและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ตลอดจนการขุดเจาะเพิ่มเติม
เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้า
- ไฟฟู า สาธารณะ (ไฟกิ่ ง ) ไฟฟู า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ขยายเขตไฟฟู า ในพื้ น ที่
การเกษตร
- โครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ
๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
- ปัญหาได้ผลผลิตทางด้านการเกษตรน้อย ราคาผลผลิตตกต่า
- แหล่งน้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
- ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
- ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย ค่าครองชีพสูง
- ปัญหาไม่มีสถานที่จัดจาหน่ายสินค้า
- ปัญหาการว่างงาน
- ปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน
- ขาดที่ดินทากิน
ความต้องการของประชาชนด้านเศรษฐกิจ
- การวิจัย ปรับปรุงพันธ์พืชทางการเกษตร
- วิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการกาจัดปราบศัตรูพืช
- การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
- ให้มีการจัดหาตลาดและสถานที่จัดจาหน่ายสินค้าของกลุ่มพัฒนาอาชีพต่างๆ
- ให้มีการสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- การเพิ่มมูลค่าของสินค้า
- การจัดสรรที่ทากิน หรือการให้ใช้ประโยชน์จากที่สวนสาธารณะในการสร้างรายได้และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๓. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ปัญหาเด็กนักเรียนยากจนขาดทุนการศึกษา
- ปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
- ปัญหาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นขาดจิตสานึกอนุรักษ์
ความต้องการของประชาชนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ
- จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

- จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ
- จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และกิจกรรมวันสาคัญทางพุทธศาสนา
- ทุนการศึกษาสาหรับเด็กเรียนดีประพฤติดีแต่ยากจน
๔. ปัญหาด้านสาธารณสุข
- ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากการพัฒนาเศรษฐกิจ
- ปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อที่รุนแรงขึ้น
- ปัญหาโรคติดต่อของสัตว์
- ปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง
- ปัญหาขาดแคลนกองทุนยา , สาธารณสุขมูลฐาน
- ปัญหาขาดแคลนบุคลากร
- ปัญหาโรคซึมเศร้า การคิดสั้นฆ่าตัวตาย
- ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในพืชผัก สวนครัว
- ปัญหาขยะมูลฝอย
- ปัญหามลพิษจากสิ่งแวดล้อม เช่น ทางน้า ทางอากาศ ฯลฯ
ความต้องการของประชาชนด้านสาธารณสุข
- การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย เช่น สุขภาพกาย สุขภาพจิต
- จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ –ห้วยทราย)
- ให้ความสาคัญในการคุมควบโรคระบาดและปูองกันโรคติดต่ออย่างจริงจัง
- สนับสนุนวัคซีคโรคติดต่อของสัตว์
- ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน
- ส่งเสริมการพัฒนาให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข
- ส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายของชุมชน
- ส่งเสริมให้มีแพทย์แผนไทย
- ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการสุขภาพ
- ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการขยะ
- ต้องการบุคลากรด้านสาธารณสุข
๕. ปัญหาด้านสังคม
- ปัญหายาเสพติด
- ปัญหาความยากจน
- ปัญหาสวัสดิการสังคมยังไม่ได้รับการบริการเท่าที่ควร
- จานวนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
- กลุ่มอาชีพต่างๆ ขาดความรู้ ความชานาญในการประกอบอาชีพ
- จานวนประชากรแฝงในพื้นที่มีจานวนมาก

ความต้องการของประชาชนด้านสังคม
- ให้มีศูนย์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจาตาบล โดยการอบรมให้ความรู้และ
บาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
- ต้องการสนับสนุนการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาสให้ครอบคลุมพื้นทีอ่ ย่างทั่วถึง
- ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์และมูลค่าสินค้าของกลุ่ม
- ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือ
ให้คาแนะนาการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์
- ต้องการการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนา และความปลอดภั ย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ปัญหามลพิษจากขยะ
- ปัญหาไฟปุาและหมอกควัน
- ปัญหาบุกรุกทาลายปุาเล็กน้อย
- ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังมีน้อย
- การพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวขาดการบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่อง
ความต้องการของประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
- แก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน
- แก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลายปุา
- ต้องการการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
๗. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร
- ปัญหาบุคลากรในการให้บริการและอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการไม่
เพียงพอ และบุคลากรที่ช่วยสนับสนุนทางด้านการจัดเก็บภาษี เช่น การสารวจภาษี การจัดทาแผนที่ภาษี
- ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน ยังมีน้อย
- ปัญหาการขาดจิตสานึกสาธารณะ และความเป็นพลเมืองที่ดี ของภาคประชาชน
- ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการรับบริหารสาธารณะ
ความต้องการของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร
- ต้องการให้เจ้าหน้าที่ให้บริการและอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ มีความ
กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้มาติดต่อหรือรับบริการ
- ต้องการบริหารที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
- ต้องการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม
๘. ปัญหาด้านแหล่งน้า
- ปัญหาแหล่งน้าใช้เพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
- ปัญหาเกี่ยวกับห้วย หนอง คลองบึง ลาห้วยสายต่างๆ ตื้นเขิน และเต็มไปด้วยขยะ

ความต้องการของประชาชนด้านแหล่งน้า
- ต้องการการแก้ไขปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ตามโครงการขุดลอกคลองชลประทาน
เข้าพื้นที่การเกษตร
- โครงการขุดลอกคูคลอง หนอง คลองบึง ลาห้วยสายต่างๆ ทีต่ ื้นเขิน และจัดการขยะ
ตามลาห้วยต่างๆ
- โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น/ฝายชะลอน้า
๙. ปัญหาอื่นๆ
- ปัญหาการขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินทากิน
- ปัญหาการขุดดินถมดิน
- ปัญหาการก่อสร้างอาคารพาณิชย์
ความต้องการของประชาชนด้านอื่นๆ
- ต้องการมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทากินอย่างถูกต้องและมาตรการที่ชัดเจน
- ต้องการการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลสถาน
เทศบาลตาบลสถาน
มีอานาจหน้าที่ และภารกิจที่ได้กาหนดในยุทธศาสตร์การพัฒนาและตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความต้องการของราษฎร
นโยบายของฝุายบริหาร พิจารณาจากจุดอ่อน จุดแข็ง ศักยภาพ โอกาสและภัยคุกคามในการดาเนินการตาม
ภารกิจ SWOT ของเทศบาล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
เชียงราย แผนพัฒนาอาเภอเชียงของและแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในตาแหน่งใด และ
จานวนเท่าใด ที่จะทาให้การปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบนั้นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๕.๑.๑ การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
๕.๑.๒ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
๕.๑.๓ การสาธารณูปการ
๕.๑.๔ การควบคุมอาคาร
๕.๑.๕ การจัดให้มีน้าสะอาด หรือการประปา
๕.๑.๖ การจัดให้มแี ละบารุงการไฟฟูา หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๕.๑.๗ การผังเมือง การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
๕.๑.๘ การควบคุมการขุดดินถมดิน
5.1.9 การรักษาที่สาธารณะ
๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๕.๒.๑ การจัดการศึกษา
๕.๒.๒ การส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ

๕.๒.๓ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๕.๒.๔ รักษาความสะอาดของถนน ทางเดินที่สาธารณะรวมทั้งการจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
๕.๒.๕ ปูองกันและระงับโรคติดต่อ
๕.๒.๖ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
๕.๒.๗ การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
๕.๒.๘ การจัดให้มีตลาด
๕.๒.๙ การจัดให้มีสุสาน และฌาปนสถาน
๕.๒.๑๐ การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
๕.๒.๑๑ การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ
๕.๒.๑๒ การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๕.๓

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

ดังนี้
๕.๓.๑ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๕.๓.๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตตาบลสถาน
๕.๓.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน
๕.๓.๔ การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๕.๓.๕ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.3.6 การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / การรักษา
ความสงบเรียบร้อย
๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
๕.๔.๑ จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
และประสานการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
๕.๔.๒ สนับสนุนธุรกิจร้านค้าชุมชน กองทุน และธนาคารหมู่บ้าน
๕.๔.๓ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้
๕.๔.๔ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
๕.๔.๕ ส่งเสริมตลาดชุมชน และสินค้าพื้นเมือง
5.4.6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
5.4.7 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
5.4.8 การผังเมือง
๕.๕ ด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

ดังนี้
๕.๕.๑
5.5.2
๕.๕.3
๕.๕.4
๕.๕.5

การคุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การกาจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
การจัดตั้งและการดูแลระบบบาบัดน้าเสีย
คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
๕.๖.๑ บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น
๕.๖.๒ การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๕.๖.๓ การศึกษา การทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
๕.๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๗ ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๕.๗.๑ ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นทีเ่ ดียวกัน
๕.๗.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในระดับอาเภอ และระดับจังหวัด
5.7.3 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
5.7.4 กิจ กรรมอื่ น ใดที่ เ ป็น ผลประโยชน์ ของประชาชนในท้ อ งถิ่ นตามที่ค ณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
5.7.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจาเป็นและสมควร
5.7.6 การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
5.7.7 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอันเป็นของเทศบาล
ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดจากการวิเคราะห์จะสามารถดาเนินการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ของเทศบาลตาบลสถานได้ ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาเทศบาล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
นายกเทศมนตรีตาบลสถาน ดังนี้

นโยบายรัฐบาล
รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐ การบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการและ
เร่งรัดการขยายเขตพื้นที่ชลประทาน พร้อมฟื้นฟูความสัมพันธ์และพั ฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
และนานาประเทศ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเดียวกัน และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยเน้นการพัฒนาคนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อรับมือกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมโลกที่
เปลี่ยนแปลงและแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ซึ่งหากเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่ง ก็จะทาให้คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
ที่ยั่งยืน
จากนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้และการจัดการกับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เทศบาลตาบลสถานจึงให้นโยบายดังกล่าว ในการกาหนดยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่าทางการผลิตและ
เสริมสร้างรายได้ เพิ่มความมั่นคงทางรายได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ได้กาหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่น ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้ างภุมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย เทศบาลตาบลสถาน จะนายุทธศาสตร์
ดังกล่าว มาเป็นแนวทางกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างรายได้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ชายแดน

นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นตาบลสถาน
นายกเทศมนตรีตาบลสถาน ได้มีนโยบายในการพัฒนาตาบลสถานคือ ทาให้ตาบลสถานมีการ
สร้างการเรียนรู้ และพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง โดยการเสริมการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
ส่งเสริ มวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้ได้รับการอนุรักษ์และสื บทอด ส่ งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิ ง
วัฒนธรรม แหล่งธรรมชาติ พัฒนาสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน
จากนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลสถาน เทศบาลตาบลสถานได้นานโยบายดังกล่าวมา
ปรับปรุง และปรับใช้ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

จุดอ่อน จุดแข็ง ศักยภาพ และโอกาสของเทศบาลตาบลสถานในการกาหนดแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี
จุดอ่อน
๑. ปริมาณงานของเทศบาลตาบลสถานมีมากขึ้นตามภารกิจ แต่งบประมาณเทศบาลตาบล
สถานมีจากัด ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามภารกิจได้อย่างเต็มที่
๒. บุ ค ลากรของเทศบาลต าบลสถานมี น้ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ ภารกิ จ ที่ ต้ อ งท า ท าให้ ก าร
ดาเนินงานบางอย่างล่าช้าไม่ทันกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนทาให้การให้บริการและอานวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการไม่เพียงพอ
๓. การบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ยังขาดความพร้อม
การบริหารจัดการมีความก้าวหน้าช้า
๔. ระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขาดการประสานและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับ
จังหวัดอื่น ๆ และ กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS) และแหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาไม่เต็มรูปแบบ
ไม่สามารถนาศักยภาพมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ไม่ได้มาตรฐานและกิจกรรมการท่องเที่ยวยังไม่เป็นที่นิยมรู้จักขาด
การประชาสัมพันธ์ เชิญชวนอย่างต่อเนื่อง ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจานวนน้อย รายได้จากการ
ท่องเที่ยวลดลง
๕. มีแหล่งน้าต้นทุนสูง แต่มีพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานที่รองรับน้าได้เพียง ๑๕%
พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่จึงขาดแคลนน้าโดยเฉพาะในฤดูแล้ง
แหล่งน้ากักเก็บน้าไม่พอเพียงและขาดการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างเป็นระบบ
๖. ผลผลิตทางการเกษตรขาดการสนับสนุน และการเพิ่มมูลค่าการผลิต การกระจายสินค้าไม่
มีตลาดรองรับ
๗. ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน จานวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.
(๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี) ยังมีอยู่ และสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ประชากรวัยเด็กเล็กลดลง

๘. ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยงที่นิยม การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โรค AIDS อัตราการเจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรังอยู่ในระดับสูง ขาดการออกกาลังกาย
การบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ มีปัญหาความเครียดและสุขภาพจิต ตลอดจนภัยจากอุบัติเหตุจราจร
๙. การผลิตกาลังแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๑๐. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม โดยเฉพาะการลดลงของพื้นที่ปุาไม้
คุณภาพอากาศต่า มีมลพิษและฝุุนละอองเกินมาตรฐาน ในฤดูแล้งปัญหามลพิษจาก หมอกควัน ซึ่งเกิดจากการ
ขาดระบบการจัดการที่ดี
๑๑. สถาบันครอบครัวและวิถีชีวิตประชาชน ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้สิน ขาดที่ดินทา
กิน แรงงานต่างด้าว และยาเสพติด ที่รอรับการแก้ไขจากทุกภาคส่วน

จุดแข็ง/ศักยภาพ
๑. เทศบาลตาบลสถานมีภูมิประเทศเป็นจุดศูนย์กลางการพัฒนา ตามการพัฒนาแนวพื้นที่
เศรษฐกิจ เหนือ - ใต้ และเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่ ๔ (ห้วยทราย-เชียง
ของ) มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกในอนาคตข้างหน้า
๒. ทาเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (North - South
Economic Corridor : NSEC) ตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS) มีศักยภาพเป็นประตู
เชื่อมโยงกลุ่มประเทศจีน พม่า สปป.ลาว โดยเส้นทาง R๓A (ไทย – สปป.ลาว – จีน) เส้นทาง R๓B (ไทย –
พม่า – จีน) และสะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่ ๔ ที่อาเภอเชียงของ อยู่ระหว่างดาเนินการ กาลังก่อสร้าง มีการ
พัฒนาโครงข่ายถนน ๔ ช่องจราจร อานวยความสะดวก สามารถสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านของ
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา วัฒนธรรม การเกษตร และ Logistics
๓. มีพื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่สาคัญของ
ภาคเหนือ ได้แก่ ข้าวเจ้าหอมมะลิ ข้าวเหนียว ลิ้นจี่ ลาไย ข้าวโพด ยางพารา และมันสาปะหลัง
๔. มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติเชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
๕. มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนา อันเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ประเพณีภาษาท้องถิ่น
ศิลปกรรม และความหลากหลายทางชาติพันธุ์
๖. ประชาชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัธยาศัยไมตรีดี อ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเชื่อใน
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งศาสนา
๗. องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการบริหารจัดการด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงและการรักษาความสงบ ร่วมกัน

โอกาส
๑. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่ห น่ว ยงานราชการส่ ว นกลางและส่ ว นภูมิภ าคส่ งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล
๒. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น

๓. รัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่รองรับเขตเศรษฐกิจชายแดน เกิดความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงตอนบน (GMS) และ BIMSTEC เปิดโอกาสตลาดของการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริหารศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม Logistics และความมั่นคงตามแนว
ชายแดน
๔. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าในการแข่งขัน โดยเฉพาะข้าวหอม
มะลิ ยางพารา มันสาปะหลัง และพืชพลังงาน รองรับสถานการณ์ด้านการผลิตทางการเกษตรของโลกที่
เปลี่ยนไป โดยเฉพาะราคาพืชอาหาร และพืชพลังงาน เกิดแรงจูงใจให้ภาคการเกษตรขยายการผลิต เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดโลก
๕. ทุกภาคส่วนนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวปฏิบัติตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
๖. การท่องเที่ยวมีฐานทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างและสามารถพัฒนา
เชื่อมโยง การท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด ตลอดจนการพัฒนาเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตอนบน(GMS) โดยสามารถจัดกลุ่มการท่องเที่ยว (CLUSTER) ได้หลากหลาย ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวชายแดน
7. พื้นทีก่ ารพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภัยคุกคาม/อุปสรรค
1. ภัยพิบัตทิ างธรรมชาติต่างๆ เช่น ภัยแล้ง ภัยน้าท่วม วาตภัย แผ่นดินไหว ฯลฯ
2. ความไม่มั่นคงทางการเมือง
3. การตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แผนพัฒนาของเทศบาลตาบลสถาน
เทศบาลตาบลสถาน มียุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และระบบการผลิตที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างสมดุล คานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเป็นฐานสร้างรายได้ให้กับตาบลสถานอย่างยั่งยืน
2. เพิ่มปริมาณการค้า และยกระดับการท่องเที่ยวให้สามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. สร้างโอกาสให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน logistic กับประเทศเพื่อนบ้าน
แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนการทาเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร โดยให้มีการขยายพื้นที่ ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่
ใช้สารเคมี การพัฒนาให้ความรู้ การตรวจสอบ/รับรองคุณภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถทาง
การตลาด โดยมุ่งเน้นการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ ทาการเกษตรอย่างปลอดภัย ลดใช้
สารเคมี
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ และโอกาสทางการ
ตลาด โดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. สนับสนุ นอุตสาหกรรมและบริการใหม่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการเกษตร และธุรกิจบริการสุขภาพ
4. สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ (Cluster) เพิ่มเขตประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่
5. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและระบบ logistic เพื่อสนับสนุนทางการค้าและบริการการค้า
ชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เขตชายแดน รวมทั้งพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น

6. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตาบลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติ เชิงเกษตร สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น โดยเน้นหลักกการท่อง
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในตาบล ให้เป็นที่รู้จักและสร้าง
อาชีพโดยการส่งเสริมให้มีไกด์ท้องถิ่น ไกด์นักเรียน
7. วางแผนแม่บทและแผนการบริหารจัดการเมืองศูนย์กลางความเจริญ อย่างมีบูรณาการ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมืองและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทานุบารุงศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณี
พัฒนาคนในสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยคงคุณค่าของวัฒนธรรมดั้งเดิม และอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล ยกระดับการศึกษา และพัฒนาแรงงาน ส่งเสริม
ปูองกันและรักษาโรคเพื่อปูองกันและลดการเจ็บปุวย
2. เพิ่มพื้นที่และเปิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเผยแพร่วัฒนธรรมล้านนา
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมด้านการศึกษาและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาสู่นักเรียน ประชาชนและชุมชน
2. พัฒนาบุคลากร สื่อ และวิธีการเรียนการสอนทางด้านการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู้
3. เสริมสร้างความพร้อม ให้ความรู้ และบริการประชาชนทุกช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้แก่
ครูผู้สอน นักเรียน ต่อภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ
ภาษาจีน และแรงงานฝีมือ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ สร้ างความเข้ มแข็ง ให้ กับ ครอบครั ว และชุม ชน และส่ ง เสริม กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ครอบครัว ชุมชน โดยชุมชนดูแลและพึ่งพาโดยชุมชน เป็นสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อ
2. เพื่อส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการดูแลสมาชิกให้มี
คุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณชีวิต เด็ก
สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
2. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
บทบาทสตรี และกิจกรรมเพื่อการสังคมสังเคราะห์อื่นๆ
3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชากร การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และการค้ามนุษย์

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การจัดให้มีสวนสาธารณะ สนามกีฬา สวน
สุขภาพและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดูแลปูองกันแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอนามัยแม่และเด็ก
2. เพื่อให้ประชากรมีคุณภาพ ปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชน ปูองกันและลด
ปัญหายาเสพติด , โรคติดต่อที่มากับชาวต่างด้าว
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสุขภาพชีวิตทางด้านสาธารณสุข สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และสุขภาพที่ยั่งยืน
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว ให้ประชาชนเข้าถึง
การบริการอย่างทั่วถึงโดยผ่านการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3. พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสุขภาพโดยชุมชน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนงานระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์
อย่างสมดุล รวมทั้งการเตรียมการปูองกันและรับมือกับภัยธรรมชาติ การบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นฐานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และสร้างความพร้อมกับภัยธรรมชาติ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนการบริหารจัดการน้า แหล่งกักเก็บน้าในแม่น้าสายหลักและสายรองทั้งตาบล
2. สร้างความรู้ จิตสานึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการระบบการใช้ที่ดินและแหล่งน้าให้เหมาะกับศักยภาพของพื้นที่
ในพื้นที่เสี่ยงภัย การเตรียมความพร้อมของระบบเตือนภัยและภัยพิบัติ
4. สร้างความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ โดยจัดทาแผนปูองกันและระบบเตือนภัย สร้าง
ระบบ/กลไกทางกฎหมายและให้ความรู้ในการปูองกันและ
แนวทางปฏิบัติให้กับประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย มลพิษจากหมอกควันฝุุนละอองขนาดเล็ก
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการกาจัดขยะมูลฝอย และการบริหารจัดการขยะของตาบลอย่างเป็น
ระบบ ครบวงจร และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
6. ส่งเสริมการพัฒนาและดูแลแหล่งน้าธรรมชาติเพื่อให้มีน้าสะอาดเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้การพัฒนาสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามความต้องการของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นและความต้องการของประชาชน
2. การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้าให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอ

3. พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟูาแสงสว่างและการจราจรในพื้นที่
4. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้า สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรม
มาภิบาล
เพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการองค์การภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
1. การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ส่งเสริมความจงรักภักดี และสนับสนุนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลของประชาชนด้วยหลักประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาค และสิทธิเสรีภาพ
3. การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร การบริหารงานเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
4. จัดหา พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
5. การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้

๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่เทศบาลจะดาเนินการ
เทศบาลตาบลสถานได้พิจารณาจากภารกิจ
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายศักยภาพความ
ต้องการของราษฎร นโยบายของผู้บริหารเทศบาลประกอบกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาของ
เทศบาลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาเทศบาล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
นายกเทศมนตรีตาบลสถาน จึงกาหนดภารกิจที่เทศบาลจะดาเนินการ ดังนี้

ภารกิจหลัก ที่จะต้องดาเนินการ
๑. การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
๓. การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
๔. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๕. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๖. การส่งเสริมการเกษตร และอาชีพให้แก่ประชาชน
๗. การจัดให้มีตลาดสาหรับจาหน่ายสินค้า
๘. การพัฒนาการเมืองการบริหาร

ภารกิจรอง ที่จะต้องดาเนินการ
๑. การส่งเสริมสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม การปูองกัน และระงับโรคติดต่อ
๒. การส่งเสริมและพัฒนาทางด้านกีฬา
๓. การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี และคนชรา
๔. ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของราษฎรในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในการรั ก ษาความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๕. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. การส่งเสริมการเกษตร และสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบ
อัตรากาลัง
วิเคราะห์อัตรากาลังที่มี ของเทศบาลตาบลสถาน
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับ
องค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกาหนด จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทางานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ สถานการณ์ เพื่อให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้
ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปู าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทางานในองค์กร
ยังมีประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis
มีปัจจัยที่ควรนามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้
1.

ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่

1.1 S มาจาก Strengths
หมายถึ ง จุ ด เด่ น หรื อ จุ ด แข็ ง ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากปั จ จั ย ภายใน เป็ น ข้ อ ดี ที่ เกิ ด จาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์
1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น ปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
2.

ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่
2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อประโยชน์หรือ
ส่งเสริมการ ดาเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ
และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats
หมายถึ ง อุป สรรค เป็ น ข้ อจ ากั ดที่ เ กิ ดจากสภาพแวดล้ อ ม ภายนอก ซึ่ งการบริ ห าร
จาเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลตาบลสถาน (ระดับตัวบุคลากร)
จุดแข็ง S
1. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้เทศบาล
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-๔5 ปี เป็นวัยทางาน
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทาให้การทางาน
ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับการทุจริต
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว โดย
ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้
โอกาสO
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิด
ความร่วมมือในการทางานได้ง่าย
2. มีความจริงใจในการพัฒนาท้องถิ่นอุทิศตนได้
ตลอดเวลา
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ
การทางานของเทศบาล ในฐานะตัวแทน

จุดอ่อนW
1. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจของเทศบาล
2. ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
3. มีภาระหนี้สิน
4. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่คานึงถึง
กฎระเบียบของทางราชการ

ข้อจากัดT
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้
ไม่พอ
๒. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน
๓. พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ
๔. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้
ปัญหาเศรษฐกิจทาให้มีเวลาให้ ชุมชนจากัด
๕. มีความก้าวหน้าในวงแคบ
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของเทศบาลตาบลสถาน (ระดับองค์กร)
จุดแข็ง S
จุดอ่อน W
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย
1. ขาดความกระตือรือร้น
2. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
2. มีภาระหนี้สินทาให้ทางานไม่เต็มที่
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
ทางาน และ เทศบาลในฐานะตัวแทน
4. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสาย
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร
งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น สายงาน
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า สาธารณสุข
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน
5. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการ
6. ส่งเสริมให้มีการนาความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้ สาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
โอกาสO
ข้อจากัดT
1. ประชาชนให้ความร่ว มมือในการพัฒนาเทศบาล 1 . มี ร ะ บ บ อุ ป ถั ม ภ์ แ ล ะ ก ลุ่ ม พ ร ร ค พ ว ก จ า ก
เป็นอย่างดี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ ค รื อ ญ า ติ ใ น ชุ ม ช น ก า ร
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน
ดาเนินการทางวินัยเป็น ไปได้ยากมัก กระทบญาติ พี่
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาล ทาให้รู้ น้อง
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
2. ขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญบางสายงาน
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา คว า มรู้ ที่ มี จ ากั ด ท าใ ห้ ต้ องเ พิ่ ม พู นค ว าม รู้ ใ ห้
โทเพิ่มขึ้น
หลากหลายจึงจะทางานได้ ครอบคลุ มภารกิจ ของ
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท อบต.
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จานวน
ประชากร และภารกิจ

ปัญหาในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
1. ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมไม่ตอบสนองต่อภารกิจในปัจจุบัน
2. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว
3. บุคลากรไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้เนื่องจากกรอบอัตรากาลัง
และการจัดวางคนไม่ถูกกับงานที่ต้องปฏิบัติ
4. การกาหนดตาแหน่ง/การสรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่งไม่เป็นไป/ไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. การจัดทากรอบอัตรากาลังบุคลากรทั้งอัตรากาลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรอบอัตรากาลัง
พนักงานจ้าง โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงานหรือ Put the right man on the right job
2.
จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ใช้ในการปฏิบัติงานและการกาหนดโครงสร้างองค์กร การประเมินผลงานของบุคลากร และระบบการให้
รางวัล ตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ
3. การให้ อ านาจในการตั ด สิ น ใจ
กระจายอ านาจในการตั ด สิ น ใจให้ แ ก่ บุ ค ลากรในทุ ก
ระดับ ส่งเสริม
ให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจาเป็นต่อการตั ดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหล่านี้เป็น
บุคคลที่ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ
4.
การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดกาลังใจแก่พนักงาน นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แล้ว จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิต ใจ การพัฒนาเพิ่มพูนขีด
ความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่าน
มา ได้ส่งผลทาให้สั งคมเกือบทุกแห่งได้เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ จาเป็นต้องสร้างปฏิกิริยา
สนองตอบต่ อ สภาวะโลกาภิ วั ฒ น์ แ ละปั ญ หาการขาดประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารราชการ สร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนทัศน์ รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหน่วยงาน ไปสู่รูปแบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินแนวใหม่ ( New public administration model ) ที่เรียกว่า การบริหารจัดการงานของ
รัฐตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันเป็นรูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการงาน ที่ได้มี
การผสมผสานหลั ก การ กรอบความคิ ด หลาย ๆ ประการเข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น ได้ แ ก่ การน าแนวคิ ด ทาง
เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย และการ
ดาเนินการตามหลักกฎหมายมหาชน และแนวพระราชดาริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางหลักในการบริหารราชการ
จากสภาพปัญหาของพื้นที่และในการบริหารงานของเทศบาล
พบว่าในพื้นที่ของเทศบาล
ตาบลสถานจะมีปัญหาอยู่ ๙ ด้าน ซึ่งจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต คุณภาพชีวิต การศึกษา การ
ประกอบอาชีพ สุขอนามัยของประชาชน ปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็น
ปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน และแนวนโยบายการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ ตลอดจนพื้นที่อยู่ติดแนวชายแดน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนเพิ่มมาก
ขึ้น
เทศบาลตาบลสถาน กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วนราชการได้แก่
1) สานักปลัดเทศบาล
2) กองคลัง
3) กองช่าง
4) กองการศึกษา

ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการจานวนทั้งสิ้น 30 อัตรา พนักงานครูเทศบาล
(กรมจัดสรร) 5 อัตรา ลูกจ้างประจา (ถ่ายโอน) จานวน 2 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 11 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ถ่ายโอน) จานวน 7 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 3 อัตรา รวมกาหนดตาแหน่ง
เกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 58 อัตรา เนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาลตาบลสถานมีภารกิจและปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นจานวนมากในส่วนราชการสานักปลัดเทศบาล และจานวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ
ภารกิจให้สาเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องขอกาหนดตาแหน่ง
ขึ้น ใหม่ เพื่ อ รองรั บ ปริ มาณงานที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น และแก้ไ ขปั ญ หาการบริ ห ารงานภายในส่ ว นราชการส า นั ก
ปลัดเทศบาล ของเทศบาลตาบลสถานต่อไป

๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากสภาพปัญหาเทศบาลตาบลสถาน มีภารกิจ อานาจหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงความต้องการของราษฎร ประกอบกับต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาเทศบาล
นโยบายของรัฐและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้

๘.๑ โครงสร้างส่วนราชการตามอานาจหน้าที่
เทศบาลตาบลสถาน ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดาเนินการแล้ว โดยเทศบาลตาบล
สถานได้กาหนดตาแหน่งของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว โดยกาหนด
โครงสร้างส่วนราชการตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
ที่
กอง/ส่วนราชการ
๑ สานักปลัดเทศบาล

อานาจหน้าที่
หมายเหตุ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและ
ราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่ วนราชการใดใน
เทศบาล โดยเฉพาะ รวมทั้งกากับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล

๒

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่ ง
เงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และเอกสารทางการเงิ น การตรวจสอบ
ใบส าคั ญ ฎี ก างานเกี่ ย วกั บ เงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง ค่ า ตอบแทน เงิ น
บาเหน็จ บานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะ
ทางการเงิ น การจั ด สรรเงิ น ต่ า งๆ การจั ด ท าบั ญ ชี ทุ ก ประเภท
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย
งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ
เทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง

๓

๔.

๕.

กองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทา
ข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งาน
ออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานคุมควบ
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้าง
และซ่อมบารุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงาน
ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรั กษาเครื่องจักรกล
และยานพาหนะ งานเกี่ ย วกั บ แผนงาน ควบคุ ม เก็ บ รั ก ษา การ
เบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ อุ ป กรณ์ อะไหล่ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง และงานอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
กองการศึกษา
สานักการศึกษามีหน้าที่ความรับผิ ดชอบเกี่ยวกับการบริห าร
ศึ ก ษาและพั ฒ นาการศึ ก ษา ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบการศึ ก ษา
การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธ ยาศัย เช่น
การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอาชีวศึกษา โดยมีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหาร
วิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งาน
การศึ ก ษาปฐมวั ย งานขยายโอกาสทางการศึ ก ษา งานฝึ ก และ
ส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและ
นันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยตรวจสอบภายใน
มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานการตรวจสอบ บั ญ ชี
เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการ
เก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทาประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

เทศบาลตาบลสถาน ได้กาหนดภารกิจด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม การปูองกันและระงับ
โรคติดต่อ จึงกาหนดให้มีงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม อยู่ในสานักปลัดเทศบาล
ฝุายธุรการ เพิ่มขึ้นในกรอบโครงสร้าง ดังนี้
โครงสร้าง (ปัจจุบัน–ใหม่) ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี เทศบาลตาบลสถาน
ที่
๑.

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลัง(ใหม่)
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลัง (ปัจจุบัน)
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
- งานนิติการ
๑) ฝ่ายอานวยการ
๑) ฝ่ายอานวยการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทางบประมาณ
- งานจัดทางบประมาณ
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุ

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลัง (ปัจจุบัน)
๒) ฝ่ายธุรการ
- งานธุรการและสารบรรณ
- งานนิติการ*
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลัง(ใหม่)
๒) ฝ่ายธุรการ
- งานธุรการและสารบรรณ
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมสาธารณสุขและอนามัย
สิ่งแวดล้อม**

2.

กองคลัง
กองคลัง
-งานการเงินและบัญชี
-งานการเงินและบัญชี
-งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
-งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
-งานพัสดุและทรัพย์สิน
-งานพัสดุและทรัพย์สิน
-งานธุรการ
-งานธุรการ
-งานทะเบียนพาณิชย์
-งานทะเบียนพาณิชย์
-งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

3.

กองช่าง
๑) ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานสาธารณูปโภค
- งานธุรการ

4.

กองการศึกษา
กองการศึกษา
๑) ฝ่ายบริหารการศึกษา
๑) ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานธุรการ
- งานธุรการ

หมายเหตุ
*งานนิติ
การขึ้นตรง
สานักปลัด
**เปลี่ยน
ชื่องาน

กองช่าง
๑) ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานสาธารณูปโภค
- งานธุรการ

๑)
5.

หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

๘.๒ การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งของเทศบาลตาบลสถาน
สาหรับความต้องการกาลังคนนั้น เทศบาลตาบลสถานได้พิจารณาจากภารกิจ ปริมาณงานที่มี
อยู่ ใ นปั จ จุ บั น และคาดคะเนว่ า จะมี ภ ารกิ จ ใดเพิ่ม ขึ้ น ในช่ ว งระยะเวลา 3 ปี ข้ า งหน้ า โดยพิจ ารณาจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาของเทศบาลตาบล

สถาน นโยบายที่สาคัญของรัฐบาลและนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนสภาพปัญหาภายในเขตพื้นที่ ทั้งนี้
เทศบาลตาบลสถานมี ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอยู่ 7 ยุท ธศาสตร์ ดัง นั้นเพื่อ ให้ บ รรลุ ถึ งความส าเร็จ ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ตลอดจนภารกิจอานาจหน้าที่ ที่ต้องทาจะต้องดาเนินการกาหนด
ตาแหน่งพนักงานเทศบาลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสถาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทานุบารุงศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สายงานหลักทีช่ ่วยส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้บรรลุ
ถึงความสาเร็จของยุทธศาสตร์
นักบริหารงานทั่วไป, นักพัฒนาชุมชน, นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
นักบริหารงานการศึกษา, นักวิชาการศึกษา,
พนักงานครู
นักพัฒนาชุมชน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสาธารณสุข
นักบริหารงานทั่วไป, นักพัฒนาชุมชน, เจ้าพนักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

นักบริการงานช่าง, วิศวกรโยธา, นายช่างโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล

นั ก บ ริ ห าร งา นเ ทศ บา ล, นั ก
บริหารงานทั่วไป, นักบริหารงานช่าง, นักบริหารงาน
คลั ง , นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษา, นั ก วิ ช าการ
ตรวจสอบภายใน เจ้ า พนั ก งานธุ ร การ, นั ก
ทรัพยากรบุคคล, นิติกร, นักวิชาการเงินและบัญชี,
เจ้ า พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี , นั ก วิช าการพั ส ดุ ,
และเจ้าพนักงานพัสดุ

นอกจากนี้จาเป็นต้องกาหนดตาแหน่งสายงานที่ช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อให้ยุทธศาสตร์ทั้ง
7 ยุทธศาสตร์ บรรลุถึงความสาเร็จ ได้แก่ ตาแหน่งนักบริหารงานเทศบาล, นักบริหารงานทั่วไป, นัก
บริหารงานช่าง, นักบริหารงานคลัง, นักบริหารงานการศึกษา, นักวิชาการตรวจสอบภายใน, นักวิชาการ
สาธารณสุข, เจ้าพนักงานธุรการ, นักทรัพยากรบุคคล, นิติกร, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงาน
การเงิน และบัญชี, นักวิชาการพัสดุ , เจ้าพนักงานพัสดุ , พนักงานครู และพนักงานจ้า งผู้ช่วยสายงาน
ดังกล่าวที่จาเป็น

การวิเคราะห์ประเมินความต้องการกาลังคน และการกาหนดตาแหน่ง
ของเทศบาลตาบลสถาน
ขั้น ตอนการวิเคราะห์ เ พื่อประเมิน ความต้ องการกาลั งคนและการก าหนดตาแหน่ง มี 3
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับกาลังคนในปัจจุบัน เพื่อจะได้
ทราบลักษณะโครงสร้างของกาลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของ
กาลังคน และเป็นพื้นฐานในการกาหนดนโยบายและแผนกาลังคนต่อไป
ประเภทของข้อมูลที่ทาการสารวจและวิเคราะห์
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกาลังคน (ของบุคคล)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกาลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตาแหน่ง การ
โอนลาออกฯ
3. ข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้กาลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้กาลังคนได้เหมาะสมหรือไม่
ตรงไหน ใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อนาข้อมูลมาใช้ ในการกาหนดจานวนคนให้เหมาะสม
และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของคนใน
องค์กร
แนวทางการวิเคราะห์การใช้กาลังคน 10 ประการ
1. มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งต่างๆ หรือไม่
2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่
3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด
4. ศึกษาดูว่ามีผู้ดารงตาแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรอบให้ใคร
ดาเนินการแทน
5. สารวจการใช้ลูกจ้างว่าทางานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่
6. การจั ดหน่ว ยงานและขั้น ตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภ าพ ประหยัดและรวดเร็ว
หรือไม่
7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่
8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพื่อให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบัน
และงานอนาคต
9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่
10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร
ขั้นตอนที่ 3 การคานวณจานวนกาลังคนที่ต้องการ มีวิธีคานวณที่สาคัญ ดังนี้
1. การค านวณจากปริม าณงานและมาตรฐานการทางาน วิธี นี้มี สิ่ ง ส าคัญ ต้อ งทราบ 2
ประการ
1.1 ปริ ม าณงาน ต้ อ งทราบสถิ ติ ป ริ ม าณงาน หรื อ ผลงานที่ ผ่ า นมาในแต่ ล ะปี ข อ
หน่วยงาน และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจคานวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปี
ที่ผ่านมาแล้วนามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสาคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นามาใช้คานวณต้อง
ใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้

1.2 มาตรฐานการทางาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การทางานแต่ละชิ้น
การคิดวันและเวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้
1 ปี จะมี
52 สัปดาห์
1 สัปดาห์ จะทา
5 วัน
1 ปี จะมีวันทา
260 วัน
วันหยุดราชการประจาปี 13 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 (1 ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น
เวลาทางานมาตรฐานต่อคนต่อปี
2. การคานวณจากปริมาณงานและจานวนคนที่ใช้อยู่ปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือ
ปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจานวนคนที่ทางานเหล่านั้นในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นแนวสาหรับการกาหนด
จ านวนต าแหน่ ง หรื อจ านวนคนในกรณี ที่ ปริ ม าณงานเปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ ง จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว อาจน ามา
คานวณหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจานวนคนที่ต้องการสาหรับงานต่างๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ
หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังสาหรับการคานวณแบบนี้ คือ
2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมทางานเต็มที่หรือไม่
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจานวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถ
คานวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคานวณที่ซับซ้อนกว่านี้ การจะกาหนดกรอบอัตรากาลัง ควรจะ
พิจารณาถึงเปูาหมาย โดยในที่นี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงการกาหนดตาแหน่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลตาบลสถานด้วย
จากแนวทางการวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งดังกล่าว เทศบาลตาบลสถาน มีอัตรากาลังที่ต้องการในแต่
ละส่วนราชการ ดังนี้

ที่
1
2
3
1
2

ส่วนราชการ

สานักปลัด

ตาแหน่ง

ประเภท

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หัวหน้าสานักปลัด
หัวหน้าฝุายอานวยการ

บริหารท้องถิ่น
บริหารท้องถิ่น
วิชาการ
อานวยการท้องถิ่น
อานวยการท้องถิ่น

อัตรา มีผู้ดารง อัตรา
กาลังที่ ตาแหน่ง กาลัง หมาย
ต้องการ
ว่าง
เหตุ
(อัตรา) (อัตรา) (อัตรา)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

3
4
5
6
7
8
9
10
11

หัวหน้าฝุายธุรการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นิติกร
นักวิชาการสาธารณสุข
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานปูองกันฯ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

12

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

13

พนักงานขับรถยนต์

14

พนักงานขับรถบรรทุกน้า

15

คนงานทั่วไป
รวม 20 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงิน ฯ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

กองคลัง

10

ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

11

ลูกมือช่างแผนที่ภาษีฯ

1
2
3
4
5

รวม 11 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าฝุายอานวยการ
วิศวกรโยธา
นายช่างโยธา
พนักงานสูบน้า

6

กองช่าง

ผช.นายช่างโยธา

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
อานายการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
อานวยการท้องถิ่น
อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
ลูกจ้างประจา (ถ่าย
โอน)
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

3
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
19
1
1
1
1
1
1

1
1
1
-

1

1

-

1

-

1

11
1
1
1
2
2

7
1
1
2

4
1
1
1
-

1

1

-

เพิ่มใหม่

+1

7

พนักงานจดมาตรวัดน้า

8

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

1
2
3
4
5
6
7

รวม 10 ตาแหน่ง
กองการศึกษา ผู้อานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝุายบริหาร
การศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
ครู คศ.1
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
อานวยการท้องถิ่น
อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
ครู
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ

รวม 17 ตาแหน่ง
รวมทั้งสิ้น (ทุกกอง)

1

1

-

1

1

-

10
1
1

7
1

3
1
-

1
1
5
7

1
1
5
7

-

1

1

-

17
58

16
49

1
8

+1

บทวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากาลังทั้งหมดกับอัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เทศบาลตาบลสถานมีความต้องการพนักงานเทศบาลประเภทบริหารจานวน 2 ตาแหน่ง 2
อัตรา ได้แก่ ตาแหน่งปลัดเทศบาล จานวน 1 คน และรองปลัดเทศบาล จานวน 1 คน
หน่วยตรวจสอบภายใน มีความต้องการพนักงานเทศบาลทั้งหมดจานวน 1 ตาแหน่ง
ปัจจุบันหน่วยตรวจสอบภายใน มีจานวนอัตรากาลังทั้งหมด 1 ตาแหน่ง
สานั กงานปลั ดเทศบาล มีความต้องการพนักงานเทศบาลทั้งหมดจานวน 10 ตาแหน่ง
พนักงานจ้างทั้งหมดจานวน 7 ตาแหน่ง รวมทั้งสิ้น 17 อัตรา แยกเป็น ประเภทอานวยการจานวน 3 อัตรา
ประเภทวิชาการ จานวน 5 อัตรา ประเภททั่วไป จานวน 2 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิ จจานวน 4 อัตรา
และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 3 อัตรา ปัจจุบันในสานักงานปลัดเทศบาล มีจานวนอัตรากาลัง พนักงาน
เทศบาลทั้งหมด 9 ตาแหน่ง รวม 16 อัตรา ต้องการกาหนดเพิ่มอยู่ 1 อัตรา
กองคลัง ทต.สถาน มีความต้องการพนักงานเทศบาลทั้งหมดจานวน 8 ตาแหน่ง 11 อัตรา
แยกเป็นประเภทอานวยการจานวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จานวน 3 อัตรา ประเภททั่วไปจานวน 4 อัตรา
และพนักงานจ้ างตามภารกิจ จานวน 3 อัตรา ปัจจุบันในกองคลั ง มีจานวนอัตรากาลังพนักงานเทศบาล
ทั้งหมด 5 ตาแหน่ง รวม 7 อัตรา มีตาแหน่งว่างอยู่ 4 อัตรา
กองช่าง ทต.สถาน มีความต้องการพนักงานเทศบาลทั้งหมดจานวน 5 ตาแหน่ง 10 อัตรา
แยกเป็นประเภทอานวยการจานวน 2 อัตรา ประเภทวิชาการ จานวน 1 อัตรา ประเภททั่วไปจานวน 2 อัตรา
ลูกจ้างประจา(ถ่ายโอน) จานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 อัตรา ปัจจุบันในกองช่าง
ทต.สถาน มีจานวนอัตรากาลังพนักงานเทศบาลทั้งหมด 3 ตาแหน่ง รวม 8 อัตรา มีตาแหน่งว่างอยู่ 2 อัตรา
กองการศึกษาฯ ทต.สถาน มีความต้องการพนักงานเทศบาลทั้งหมดจานวน 4 ตาแหน่ง 17
อัตรา แยกเป็น ประเภทอานวยการจานวน 2 อัตรา ประเภทวิชาการ จานวน 1 อัตรา ประเภททั่วไปจานวน
1 อัตรา พนักงานครู 5 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจจานวน 8 อัตรา ปัจจุบันในกองการศึกษาฯ มี
จานวนอัตรากาลังพนักงานเทศบาล ทั้งหมด 3 ตาแหน่ง รวม 16 อัตรา มีตาแหน่งว่างอยู่ 1 อัตรา
สรุปอัตรากาลังที่ต้องการของเทศบาลตาบลสถานทุกส่วนราชการต้องการอัตรากาลังทั้งหมด
30 ตาแหน่ง 58 อัตรา ดังนี้
1. พนักงานเทศบาล (มีคนครองตาแหน่ง)
จานวน 22 อัตรา
2. พนักงานเทศบาล (อัตราว่าง)
จานวน 7 อัตรา
3. พนักงานเทศบาล (ขอกาหนดเพิ่ม)
จานวน 1 อัตรา
3. พนักงานครูเทศบาล (มีคนครองตาแหน่ง)
จานวน 5 อัตรา
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. พนักงานครูเทศบาล (อัตราว่าง)
จานวน - อัตรา
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. ลูกจ้างประจาถ่ายโอน (มีคนครองตาแหน่ง) จานวน 2 อัตรา
6. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคนครองตาแหน่ง) จานวน 17 อัตรา
7. พนักงานจ้างตามภารกิจ (อัตราว่าง อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจ้างกับ ก.ท.จ.เชียงราย)
จานวน 1 อัตรา
8. พนักงานจ้างทั่วไป (มีคนครองตาแหน่ง)
จานวน 3 อัตรา
9. พนักงานจ้างทั่วไป (มีอัตราว่าง)
จานวน - อัตรา

จากการวิเคราะห์สถิติปริมาณงาน และวิเคราะห์อัตรากาลังที่ต้องการพบว่าอัตรากาลัง ที่มีอยู่
ยังไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอต่อปริมาณงานในส่วนราชการสานักปลัด จึงให้ขออนุมัติกาหนดเพิ่มจานวน 1
อัตรา ทั้งนี้ เทศบาลตาบลสถาน สามารถปรับเกลี่ยอัตรากาลังที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรและนโยบายของรัฐบาล/นโยบายของจังหวัดเชียงราย/นโยบายของผู้บริหารได้
สาหรั บอัตรากาลั งที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก ซึ่งตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง
หลักเกณฑ์การกาหนดจานวนตาแหน่งพนักงานครูเทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่
29 กันยายน 2558 ซึ่งได้กาหนดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งของเทศบาล มีตาแหน่ง อัตรากาลัง และห้อง
ประสบการณ์ ดังนี้
1. ตาแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีจานวน 1 คน
2. ต าแหน่ ง ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก ให้ เ ป็ น ไปตามอั ต ราส่ ว นเด็ ก ปฐมวั ย ต่ อ ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก โดยใช้
อัตราส่วน 10:1 และหากมีเศษเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ให้มีตาแหน่ งครูผู้แลเด็ก
เพิ่มได้อีก 1 คน
ซึ่งหากพิจารณาจานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่ออัตราส่วนครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กแล้ว ยังไม่เป็นไปตามสัดส่วนของประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยยังขาดอัตราตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
อีกหลายอัตรา แต่ในอนาคตหากเทศบาลตาบลสถานไม่สามารถปรับเกลี่ยอัตรากาลังให้เพียงพอต่อจานวนเด็ก
ได้ เทศบาลตาบลสถานอาจมีความจ าเป็นต้องเพิ่มอัตรากาลั งในส่ว นของตาแหน่งครูผู้ ดูแลเด็ก(พนักงาน
เทศบาล)/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิหรือผู้มีทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก (ประเภททั่วไป) ให้สอดคล้องกับจานวน
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นต่อไป
ทั้งนี้ ได้มีการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการ เพื่อประกอบการพิจารณา
ว่าแต่ละส่วนราชการจาเป็นต้องใช้อัตรากาลังที่เป็นข้าราชการ พนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้นเป็นจานวนเท่าใดแล้ว
จาแนกเป็นประเภทตาแหน่งและระดับให้เหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพงาน (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบแผนฯ เล่ม 2)
เทศบาลตาบลสถานได้วิเคราะห์ภารกิจหลักและภารกิจรอง ปริมาณงาน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอยู่ 7 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งโครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ และวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากาลังของ
เทศบาลใกล้ เคียง เพื่อประมาณการใช้อัตรากาลั งของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลู กจ้างประจา และ
พนักงานจ้างในอนาคตในระยะเวลา ๓ ปี ต่อไปข้างหน้า ว่าจะมีการใช้อัตรากาลังพนักงานจานวนเท่าใด จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตาบลสถาน ทั้งนี้
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตาบลสถานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์
ตาแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลังสามปี
โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตาบลสถาน
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง )
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับต้น)
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

สานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ๗)

1. งานนิติการ

ฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ต้น )

ฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ต้น)

๑. งานบริหารทั่วไป

1. งานธุรการและสารบรรณ
2. งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน
3. งานส่งเสริมการเกษตร
4. งานส่งเสริมสาธารณสุข
และอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. งานการเจ้าหน้าที่
3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. งานจัดทางบประมาณ
5. งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
๗)

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

1. งานการเงินและบัญชี
2. งานจัดเก็บและพัฒนา
รายได้
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน
4. งานธุรการ
5. งานทะเบียนพาณิชย์
6. งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ต้น)
1. งานแบบแผนและก่อสร้าง
2. งานสาธารณูปโภค
3. งานธุรการ

กองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษาระดับต้น)

ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษาต้น
๖)
1. งานบริหารการศึกษา
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน
4. งานธุรการ

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่สาคัญที่สุดขององค์กรคือทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ข ององค์ ก ร เนื่ อ งจากทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ ป็ น ผู้ ใ ช้ ท รั พ ยากรอื่ น ๆขององค์ ก รในการด าเนิ น งานให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประเมินผล นอกนอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรก็เป็น
อย่างปัจจัยต่อความสาเร็จขององค์กร ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่างปริมาณคนกับปริมาณงานและ
คุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะต้องมีการวางแผนการใช้กาลังคนอย่างเหมาะสม และมีการ
พัฒ นาบุ คลากรในทุกระดับ ขององค์กรให้ มีศั กยภาพอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ โดยเทศบาลตาบลสถานได้มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลประเมินความรู้ ความสามารถของอัตรากาลังที่มีอยู่ว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องเพิ่มประสิทธิภาพหรือความรู้ในด้าน
ใด (รายละเอียดตามเอกสารประกอบแผนฯ เล่ม 2)
เทศบาลตาบลสถานได้เล็งเห็นความสาคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร อัน ได้แก่ ข้าราชการและ
พนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สาเร็จตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนา
ที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้ดังนี้
1.
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุม เชิงตามหน่ว ยงานต่างๆ
โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การเข้ารับ
การฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้สมารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.
จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยให้ เทศบาลตาบลสถาน เป็นผู้จัด
อบรมเอง หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
ด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร
3.
ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ในการทางานระหว่างเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ชานาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอื่น ๆ ตลอดจนถึงการขอรับคาแนะนาปรึกษาจากผู้
กากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
4.
จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็น
แบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการการปฏิบัติงานอันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้สูงขึ้น
5.
ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพื้นที่การให้บริการประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และทั่วถึง อานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่
6.
ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการบริการประชาชนลดความซ้าซ้อนของงานและการใช้
ทรัพยากรที่ไม่จาเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น
7.
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่านการศึกษาทั่งใน
ระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป
8.
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้อย่างต่อเนื่อง
และปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลกาหนด

เทศบาลตาบลสถาน ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล คือการ
พัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ
1. เป็ น เทศบาลที่ เปิ ด กว้า งและเชื่ อ มโยงกั นมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ เ ปิด เผย โปร่ งใส ในการท างาน
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมู ลข่าวสารของหน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการตรวจสอบการทางานระหว่างกันและเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้าง
เครือข่าย
2. เทศบาลตาบลสถานยึ ดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการทางานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็นหลั ก
ทางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและ
ตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสาคัญ การอานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพื่อเปิดโอกาสตอบ
โจทย์การทางานร่วมกัน เทศบาลตาบลสถาน มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนก้าว
ทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชน
ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่านไลน์ เว็บไซด์ ของหน่วยงานด้วย
ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลสถาน ตามแนวทางข้างต้นนั้น กาหนดให้ ทุกตาแหน่ง
ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง
เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติก าร ฯลฯ ประกอบในการพัฒนา
พนักงานเทศบาล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิ ดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการ
พัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น
 การบริหารโครงการ
 การให้บริการ
 การวิจัย
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร
 การเขียนหนังสือราชการ
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น
ส่ว นการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เทศบาลตาบลสถานเล็งเห็ นว่า มีความส าคัญอย่างยิ่ง
เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดารงตาแหน่ง ในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างสถานที่ ต่างภาค ต่างภาษา
ถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับพฤติการณ์
ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานเทศบาลทุกคนที่พึงมี เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยม
พึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเทศบาลตาบลสถาน ประกอบด้วย
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
 การบริการเป็นเลิศ
 การทางานเป็นทีม

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสถาน ประกาศให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร อย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อประโยชน์ของ
ราชการ ประชาชน และให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ตามประกาศ เทศบาลตาบลสถาน เรื่องมาตรฐาน
คุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลสถาน ดังนี้
๑. พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
6. พึงยึดถือความเสมอภาคและความยุติธรรมต้องอยู่เหนือผลประโยชน์ใดๆ
7. พึงพูดจาไพเราะอ่อนหวานและปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตร ต่อผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ
8. พึงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ อปท.
9. พึงเคารพผู้ที่มีอาวุโสมากกว่า
10. พึงมีน้าใจและรู้จักถนอมน้าใจลูกน้อง
11. พึงเป็นผู้ตรงต่อเวลา
สิ่งที่ผู้บริหารพึงปรารภนา จะให้บุคลากรในองค์กรมี
1. มีความรับผิดชอบ
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. มีความซื่อตรงต่อหน้าที่
5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
6. มีการควบคุมตนเอง
7. มีดุลพินิจที่ดี
8. มีจิตสานึกที่เปิดกว้าง
สิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาพึงปรารถนาจากผู้บังคับบัญชา
1. มีความเคารพนับถือรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. มีความเต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ทราบตามสมควร
3. มีความเป็นธรรม
4. มีน้าใจ รู้จักถนอมน้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา
5. มีความสามารถในการกระตุ้นให้กาลังใจแก่หมู่คณะ
6. มีความพร้อมที่จะยกย่องชมเชยลูกน้อง
7. มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกน้อง
8. มีเวลาว่างให้แก่ลูกน้องตามสมควร

สิ่งที่เพื่อนร่วมงามพึงปรารถนา
1. มีความร่วมมือ
2. มีความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะ
3. ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน
4. ความเอื้อเฟือความมีน้าใจต่อกัน
5. มีใจทีเ่ ปิดกว้าง
สิ่งที่ประชาชนปรารถนา
1. มีความเคารพนับถือผู้อื่นตามสมควร
2. มีความเต็มใจที่จะให้บริการ
3. มีความเป็นธรรม
4. มีน้าใจต่อผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ
5. มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ
6. รู้จักคุณค่าของเวลาของผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60

(ลงชื่อ)
(นายช่วง ทะกัน)
นายกเทศมนตรีตาบลสถาน

ภาคผนวก

ข้อมูลตาแหน่งข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสถาน อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ตาแหน่งสายบริหาร
1 ปลัดเทศบาล
นักบริหารงาน
ท้องถิ่น
2 รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงาน
ท้องถิ่น
3 หัวหน้าสานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
4 ผู้อานวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง
5 ผู้อานวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง
6 ผู้อานวยการกอง
นักบริหารงาน
การศึกษา
การศึกษา
7 หัวหน้าฝุายอานวยการ
นักบริหารงานทั่วไป
8 หัวหน้าฝุายธุรการ
นักบริหารงานทั่วไป
9 หัวหน้าฝุายแบบแผน
นักบริหารงานช่าง
และก่อสร้าง
10 หัวหน้าฝุายบริหาร
นักบริหารงาน
การศึกษา
การศึกษา

ผู้ครองตาแหน่ง
นางมนสิชา ไชยทน

กลาง

นายธีรพัฒน์ ดีแก้ว

ต้น

นายชูชาติ เถาวัลยา
นางสาวเยาวรัตน์ ธงภักดิ์
ว่าง
ว่าง

ต้น
ต้น
ต้น
ต้น

นางดวงฤดี อัศวทองคา
นางภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์
นายประกาศิต ดวงปัน

ต้น
ต้น
ต้น

นางสาวนันทิกา อัศวทองคา

ต้น

ผู้รักษาราชการแทน

ระดับ

นายธีรพัฒน์ ดีแก้ว
นางสาวนันทิกา อัศวทองคา

ต้น
ต้น

ระดับ

(ลงชื่อ)

ผู้กรอกข้อมูล

(นางดวงฤดี อัศวทองคา)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝุายอานวยการ
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองข้อมูล

( นางมนสิชา ไชยทน)
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลสถาน
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองข้อมูล

( นายช่วง ทะกัน )
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลสถาน

สถิติปริมาณงานของส่วนราชการ

บัญชีแสดงการคานวณ
จานวนอัตรากาลังที่ต้องการ
ของแต่ละส่วนราชการ

บัญชีการวิเคราะห์ประเมินความรู้
ความสามารถของอัตรากาลังที่มีอยู่

บัญชีสรุปเอกสารประกอบการ
ขออนุมัติกาหนดตาแหน่งใหม่

สานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

บัญชีสรุปเอกสารประกอบการ
กาหนดตาแหน่ง

สานักปลัดเทศบาล

เล่ม 2

เอกสารประกอบ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

เทศบาลตาบลสถาน

อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
สั่งจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ดังนี้
1.แผนอัตรากาลัง 3 ปี
- ถ่ายเอกสาร จานวน 8 เล่ม
- เข้าเล่ม จานวน 9 เล่ม (รวมเล่มต้นฉบับ)
2. เล่ม 2 เอกสารประกอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี
- ถ่ายเอกสาร จานวน 10 เล่ม
- เข้าเล่ม จานวน 11 เล่ม (รวมเล่มต้นฉบับ)

เทศบาลตาบลสถาน
(พี่ติ้ง 0846105415)

มารับพรุ่งนี้(วันศุกร์) เวลา 10.00 น.

