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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลศรสีงคราม 

******************************** 
 

 เทศบาลต าบลศรีสงคราม ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง 
เป้าประสงค์ 
วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลังและ

การบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน การ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน
และการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์ 
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้อง 

กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 

3. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 

 
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ  

ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ขององค์กร 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
 กลยุทธ์ 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนปรับบทบาท 
และภารกิจของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงาน และสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการ 
สืบทอดต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีคนเก่งขององค์กร 
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   3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
   4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเข้ารับการฝึกอบรม 
   5. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
เทศบาลต าบลศรีสงคราม มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กร 
   6. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 

3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมและสนับให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน 
ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติ งาน และใช้บริหารงานด้าน
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
       กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 

ให้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการใช้งานระบบและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบใน
อนาคต 

4. จัดให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับภายในเทศบาล บุคลากรร่วมกัน 
เรียนรู้และถ่านโอนการเรียนรู้แก่กัน มีการแบ่งปันความรู้ ร่วมกันผลักดันให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 

5. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

4. ด้านสวัสดิการ 
เป้าประสงค์ 
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดีและความพึงพอใจให้ 

ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและ
สมรรถนะ   ในทุกโอกาส  สร้างช่องทางการสื่อสาร  ให้สิ่งจูงใจ  ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ   จัดสวัสดิการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตาม
กฎหมายก าหนด และสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ 
      กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. ยกย่องพนักงานเป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร 
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ผลการด าเนินการตามนโยบาย ข้อ 1  นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง 

- เทศบาลต าบลศรีสงคราม ได้ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างในแผนอัตราก าลัง 3 ปี รอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แก้ไขเพ่ิมเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. (ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่)  
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
โครงสร้างส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในเทศบาล พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 30 มกราคม  2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล พ.ศ. 2563 ลง
วันที่ 30 มกราคม 2563  โดยได้ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ โดยความเห็นชอบของ  ก.ท.จ.เลย ดังนี้  
 
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้างท่ีมีผลกระทบกับ เทศบาลต าบลศรีสงคราม โดยตรง ท่ีต้องด าเนินการ 

ประเภทสามัญ 
ส่วนราชการที่มีในโครงสร้างปัจจุบัน 

ประเภทสามัญ 
โครงสร้างส่วนราชการ 

ที่จ าเป็น 

แนวทางการด าเนินการตาม
ประกาศที่ เทศบาลต าบล 
ศรีสงครามต้องด าเนินการ 

1.ส านักปลัดเทศบาล 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
 

1.ส านักงานปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.หน่วยตรวจสอบภายใน 

หมายเหตุ ล าดับที่ 1 – 3 
เทศบาลต าบลศรีสงคราม 
ได้ก าหนดเป็นส่วนราชการ 
แล้ว ยกเว้น ล าดับที่ 4 ยัง
ไม่ก าหนดเป็นส่วนราชการ 

1. ก าหนดส่วนราชการหลักเพ่ิม
ได้แก่ หน่วยตรวจสอบภายใน มี
ฐานะต่ ากว่ากองในโครงสร้างส่วน
ราชการใหม่และแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ให้ขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล 

2. ก าหนดต าแหน่ ง นั กวิชาการ
ตรวจสอบภายใน ระดับ ปก/ชก และ
ไม่ต้องประเมินตัวชี้วัดหรือค่างาน 

3. เปลี่ยนชื่องานในแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ให้สอดคล้องกับภารกิจ 
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โครงสร้างส่วนราชการใหม่ 

โครงสร้างเดิม เทศบาลต าบลศรีสงคราม  โครงสร้างใหม่ เทศบาลต าบลศรีสงคราม 
1. ส านักปลัดเทศบาล 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1.4 งานสวัสดิการสังคม 
1.5 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.6 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.8 งานธุรการ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3 งานนิติการ 
1.4 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1.5 งานสวัสดิการสังคม 
1.6 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.8 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
2.3 งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้ 
2.4 งานธุรการ 

2. กองคลัง 
2.1 งานบริหารงานทั่วไป 
2.2 งานการเงินและบัญชี 
2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
2.4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

3. กองช่าง 
3.1 งานการโยธา 
3.2 งานส ารวจและออกแบบ 
3.3งานสาธารณูปโภค 
3.4 งานไฟฟ้าสถานที่ 
3.5 งานผังเมือง 
3.6 งานธุรการ 

3. กองช่าง 
3.1 งานบริหารงานทั่วไป 
3.2 งานการโยธา 
3.2 งานส ารวจและออกแบบ 
3.3 งานสาธารณูปโภค 
3.4 งานไฟฟ้า อาคาร สถานที่ 
3.5 งานผังเมือง 

 
- 

4. หน่วยตรวจสอบภายใน 
   - งานตรวจสอบภายใน 

 

การก าหนดส่วนราชการเพิ่ม 

 

 

ล าดับที่ รายการ 
1. ก าหนดส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นส่วนราชการหลักที่จ าเป็น มีฐานะต่ ากว่ากองขึ้นตรง

ต่อปลัดเทศบาล 
2. ก าหนดต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ปก/ชก   1 อัตรา 

เลขที่ต าแหน่ง 54-2-12-3205-001  งานตรวจสอบภายใน  สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน  
3. เปลี่ยนชื่อ  งาน  ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 2564-2566 ให้สอดคล้องกับภารกิจ 



                                                                        

ประกาศเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
เรื่อง  ก าหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล 

 
  ตามที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยก าหนดให้เทศบาล 
ก าหนดกอง หรือส่วนราชการที่จ าเป็นในการบริหารราชการของเทศบาล ให้สอดคล้องกับประกาศหลั กเกณฑ์
ดังกล่าว 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความ
นัยมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย  ในการประชุม ครั้งที่  4/2564  เม่ือวันที่  
31 พฤษภาคม 2564 เทศบาลต าบลศรีสงคราม จึงประกาศก าหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ของเทศบาล ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศเทศบาลต าบลศรีสงคราม เรื่อง ก าหนดกอง หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เทศบาลต าบลศรีสงคราม ประกาศใช้เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้เทศบาลต าบลศรีสงคราม มีกองและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ดังนี้ 
      (1) ส านักปลัดเทศบาล 
      (2) กองคลัง 
     (3) กองช่าง 
      (4) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ข้อ 4 ก าหนดให้กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามข้อ 3 มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้ 
  (1) ส านักปลัดเทศบาล  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของ 
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภา
เทศบาล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งาน
สังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์     
งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการงานคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ     
งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการ
เฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



-2- 
 

(2) กองคลัง  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และ

การพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชี  ทุกประเภท 
งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดท าหรือช่วยจัดท า
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งาน
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและ
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ
ด้านการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
   (3) กองช่าง  
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบงานประมาณราคา งาน
จัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่าง
และไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง
ประจ าปีงานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
งานจัดท า ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการ
ข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ  รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
      (4) หน่วยตรวจสอบภายใน  

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานการตรวจสอบ
ความถูกต้องแลเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการ
เก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุ และ
ทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล งานตรวจสอบติดตาม
และการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ 
ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
                            

ประกาศ  ณ  วันที่   11   เดอืน  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  
 

                                                                                
 

             (นายวุฒิชัย  มัธยัสถ์สิน) 
                                         นายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม 
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ประกาศเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

เรื่อง  การใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕66 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1)  
พ.ศ. 2564 

 
  ตามที่เทศบาลต าบลศรีสงคราม ได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 
2564-2566 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไปแล้วนั้น 
 

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ในการประชุมครั้งที่ 4/2564  เมื่อวันที่  31  
พฤษภาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลศรีสงคราม จัดท าประกาศ เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือ
ส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และประกาศ เรื่อง การก าหนดโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในเทศบาล  พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป และถือว่าเป็น
การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ในคราวเดียวกัน 
 

  เพ่ือให้แผนอัตราก าลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ  2564 – 2566 สอดคล้องกับประกาศ
ดังกล่าวข้างต้นอาศัยอ านาจตามมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา  23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  เทศบาลต าบลศรีสงคราม จึงปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 
๓ ปี รอบปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕66 ดังนี้ 
 

  ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลศรีสงคราม  เรื่อง การใช้แผนอัตราก าลัง 
3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 – 2566 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564”  
 

  ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน        
                                     

ประกาศ  ณ  วันที่   11   เดอืน   มิถุนายน   พ.ศ. 2564 
  

                                                                
 
         (นายวุฒิชัย   มัธยัสถ์สิน) 
     นายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินการตามนโยบาย ข้อ 2  นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
 

สรุปการไปอบรมของบุคลากรเทศบาลต าบลศรีสงคราม ประจ าปีงบประมาณ  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ หลักสูตร/โครงการ วันที่/สถานที ่ ค าสั่ง 
หมายเหตุ 

(หน่วยงานที่จัด) 
1 นางสาวรักอนงค์  บับภาวัน 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
กิจกรรมพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้ 
STRONG-จิตพอเพียงต้านทจุริต 
ครั้งที่ 1 และการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

วันที่ 5 ม.ค.65 
โรงแรมเลยพาเลซ 
อ าเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย 

ที ่12/2565 
ลว.4 ม.ค.65 

ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ า
จังหวัดเลย 
 
 

2 นางประกอบแก้ว เหมือนอินทร์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร เทคนิคการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ 2564 และ
การบันทึกแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570)ในระบบ 
e-plan การเชื่อมโยงระบบ 
eMENSCR  รุ่นที่ 6 

ระหว่างวันที ่14-
16 ม.ค.65 
รร. สยามแกรนด์ 
จังหวัดอุดรธาน ี
 

ที่17/65 
ลว.5 ม.ค.65 

ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 

3 นางปัณพร  โคตรมงคล 
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้ 
STRONG-จิตพอเพียงต้านทจุริต 
ครั้งที่ 1 และการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

วันที่ 5 ม.ค.65 
โรงแรมเลยพาเลซ 
อ าเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย 

ที ่12/2565 
ลว.4 ม.ค.65 

ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ า
จังหวัดเลย 
 
 

4 นางตุนี  สมอเนื้อ 
ครู 

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
การบันทึกบัญช ีบัญชีหนว่ยงาน
ภายใต้สังกัด โดยใช้ไฟลE์xcel 
แบบอัตโนมัติ การส ารวจสินทรัพย ์
สท.1-3 และการคิดค่าเส่ือมราคา 
ประจ าป ี2565 รุ่นที ่3  

ระหว่างวันที ่
28 - 30 ม.ค.65 
รร. สยามแกรนด์   
อ.เมืองอุดรธานี                   
จ.อุดรธาน ี

ที่ 25/2565 
ลว. 18  ม.ค.
65 

ส านักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 

5 นางชนัญชิดา ธนาโสภา 
ครู 

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
การบันทึกบัญช ีบัญชีหนว่ยงาน
ภายใต้สังกัด โดยใช้ไฟลE์xcel 
แบบอัตโนมัติ การส ารวจสินทรัพย ์
สท.1-3 และการคิดค่าเส่ือมราคา 
ประจ าป ี2565 รุ่นที ่3  

ระหว่างวันที ่
28 - 30 ม.ค.65 
รร. สยามแกรนด์   
อ.เมืองอุดรธานี                   
จ.อุดรธาน ี

ที่ 25/2565 
ลว. 18  ม.ค.
65 

ส านักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 



สรุปการไปอบรมของบุคลากรเทศบาลต าบลศรีสงคราม ประจ าปีงบประมาณ  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ หลักสูตร/โครงการ วันที่/สถานที ่ ค าสั่ง 
หมายเหตุ 

(หน่วยงานที่จัด) 
6 นางบุษบา   ภูมิภักดิ์ 

นักวิชาการเงินและบัญชี
ช านาญการ 

โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชี
และปฏิ บั ติ งาน ในระบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  (E-Lass)  ต า ม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐประจ าปี 
2564 

ระหว่างวันที ่ 
11-16 มกราคม 
2565                   
ณ ห้องธนบุรีฮอลล์ 
โรงแรมริเวอร์ไซต์ 
กรุงเทพมหานคร 

ที่ 16/2565 
ลว. 5 ม.ค.2565 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

7 นางสาววิลาวรรณ    สุขสมบูรณ์ 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชี
และปฏิ บั ติ งาน ในระบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  (E-Lass)  ต า ม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐประจ าปี 
2564 

ระหว่างวันที ่ 
11-16 มกราคม 
2565                   
ณ ห้องธนบุรีฮอลล์ 
โรงแรมริเวอร์ไซต์ 
กรุงเทพมหานคร 

ที่ 16/2565 
ลว. 5 ม.ค.2565 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

8 นางสาวจุฬาพรรณ  จันทิหล้า 
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและ
บัญชี 

โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชี
และปฏิ บั ติ งาน ในระบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  (E-Lass)  ต า ม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐประจ าปี 
2564 

ระหว่างวันที ่ 
11-16 มกราคม 
2565                   
ณ ห้องธนบุรีฮอลล์ 
โรงแรมริเวอร์ไซต์ 
กรุงเทพมหานคร 

ที่ 16/2565 
ลว. 5 ม.ค.2565 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

9 นางสาวภัทรนิษฐ์  ยิ่งเจริญ 
เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้
ปฏิบัติงาน 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้งานโปรแกรมแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
(LTAX300) เพื่อรองรับการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
รุ่นที่ 33 

ระหว่างวันที ่ 
22-25 ธันวาคม 
2564 ณ โรงแรม
ริเวอร์ไซต์ 
กรุงเทพมหานคร 

ที่ 509/2564 ลว 
13 ธ.ค. 64 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

10 นางสาวดารุณี  บุญหนัก 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้งานโปรแกรมแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
(LTAX300) เพื่อรองรับการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
รุ่นที่ 33 

ระหว่างวันที ่ 
22-25 ธันวาคม 
2564 ณ โรงแรม
ริเวอร์ไซต์ 
กรุงเทพมหานคร 

ที่ 509/2564 ลว 
13 ธ.ค. 64 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 



ผลการด าเนินการตามนโยบาย ข้อ 3  นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  
ของเทศบาลต าบลศรีสงคาม อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 

 

 

 
 



ผลการด าเนินการตามนโยบาย ข้อ 4  นโยบายด้านสวัสดิการ 
 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เทศบาลต าบลศรีสงคราม ได้จัดโครงการตรวจคัดกรอง
ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในองค์กร เพ่ือความปลอดภัยละสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรและ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยได้รับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโคกหนองแก อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

  

  
 


