แผนอัตรากาลัง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2559)
1.หลักการและเหตุผล
1.1 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีประกาศคณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ตาแหน่ งขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2558 จึ งต้องมีการปรับปรุ งแผนอั ตราก าลั งในรายการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ก.จังหวัด) กาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใดระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด
จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงาน
ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ,เทศบาล, อบต.) ที่จะต้องจ่ายในด้าน
บุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ,เทศบาล , อบต.) จัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง) กาหนด
1.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
กาหนดการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่ วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น (อบจ,เทศบาล , อบต.) จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น กรอบในการกาหนด
ตาแหน่ งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรื อพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง โดยให้ เสนอให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ,เทศบาล หรือ อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจ
หน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อบจ,เทศบาล หรือ อบต.) วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน
วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการ
กาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (อบจ,
เทศบาล,อบต.) ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-22.3 เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กาหนดประเภทตาแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สามารถวางแผนอัต ราก าลั ง ในการบรรจุ แ ต่ง ตั้ งข้ า ราชการ และการใช้ อั ตราก าลั ง ของบุค ลากรเพื่ อ ให้ ก าร
บริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ,เทศบาล,อบต.) เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.7 เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การวางแผนการใช้ อั ต ราก าลั ง บุ ค ลากร
ให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.8 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกาหนดตาแหน่งอัตรากาลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ, เทศบาล, อบต.)
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส
อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และ
ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจน
กฎหมายอื่น ให้ ส อดคล้ อ งกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ แผนพัฒ นาจัง หวัด แผนพั ฒ นาอาเภอ
แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ
3.4 กาหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอานาจ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจานวนข้าราชการ ลูกจ้างประจาใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบการกาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง
3.5 กาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง จานวนตาแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-33.6 จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ
สี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
3.7 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถที่ตรงกับตาแหน่งงานที่ปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
ตาบลคลองเส เป็นตาบลที่จัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2524
อยู่ ในเขตพื้น ที่การปกครองของอาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธ รรมราช มีห มู่บ้านในความรับผิ ดชอบ 8
หมู่บ้าน มีประชากรในพื้นที่ตาบลคลองเส จานวน 4,324 คน 1,414 ครัวเรือน มีเนื้อที่ประมาณ 57 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 35,625 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศของตาบลคลองเส ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบระหว่าง
หุบเขาและเชิงเขาสูง ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นที่ราบหุบเขามีภูเขาสลับซับซ้อนยาวตลอด นอกจากนี้ ยังมีคลอง
ที่สาคัญ คือ คลองพา คลองเส คลองฉนวน หนองใหญ่ นบเหนือ นบนายรอบ นบนายเปลี่ยน ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทาสวนยางพารา ทาไร่ สวนปาล์มน้ามัน สวนผลไม้ เป็นอาชีพหลัก
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส ได้ประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยรวบรวมปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านต่าง ๆ มาวิเคราะห์และสรุปปัญหา
โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
4.1ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาการคมนาคมบางหมู่บ้านไม่สะดวก
(2) ปัญหาไฟฟูาแสงสว่างบางหมู่บ้านไม่เพียงพอ
(3) ปัญหาการขาดแคลนน้าบางหมู่บ้านในการอุปโภค และบริโภค
(4) ไม่มีแหล่งน้าสาธารณะเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในการทาการเกษตร
ความต้องการ
(1) ปรับปรุง ก่อสร้าง ซ่อมแซม ถนน เพื่อใช้ในการคมนาคม และสะดวกต่อการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรในการนาไปจาหน่าย
(2) ขยายเขตไฟฟูา หรืออานวยความสะดวกในการขอให้ไฟฟูาจากการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้ได้อย่างทั่วถึง
(3) ขยายท่อส่งน้าประปา หรือเพิ่มกาลังการผลิตน้าประปาเพื่อให้ได้มีน้าไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค
(4) สร้างแหล่งเก็บน้าธรรมชาติในเขตพื้นที่บางหมู่บ้านในกรณีที่น้าประปาเข้าไม่ถึงเพื่อให้
ประชาชนได้ใช้ในการทาการเกษตร หรือใช้ในการอุปโภค

4.2 ด้านเศรษฐกิจ
สภาพปัญหา
(1) ประชาชนในวัยแรงงานยังไม่มีงานทา
(2) ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรราคาต่า ทาให้ขาดรายได้
(3) ขาดเงินทุนหมุนเวียน และไม่มีแหล่งรับซื้อผลผลิต

-4ความต้องการ
(1) สนับสนุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ หรือประสานกับหน่วยงานราชการอื่นเพื่อจัดอบรมการ
ฝึกอาชีพสร้างความรู้ให้กับประชาชนเพื่อให้มีงานทาและมีรายได้
(2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขผลผลิตด้านการเกษตรราคาต่าเพื่อเพิ่มรายได้
จัดหน่วยงานเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการนาหลักเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงมาปรับใช้กับพื้นที่การเกษตรของตนเอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
(3) จัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตเกษตรของชุมชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
4.3 ด้านสังคม
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
(2) ปัญหาในการแวดระวังภัยต่าง ๆ อาสาสมัครต่าง ๆ ยังอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่
เป็นระบบ
(3) ปัญหาขาดอุปกรณ์ในการปูองกันสาธารณภัย เช่น รถดับเพลิง
(4) สถานีอนามัยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
(5) ราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
(6) เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ
ความต้องการ
(1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พื้นที่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และโทษของยาเสพติด
(2) อบรมอาสาสมัครในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้รู้แนว
ทางการปูองกันการระวังภัย และเตรียมรับมือในกรณีเกิดภัยพิบัติ
(3) จัดหาอุปกรณ์ในการปูองกันสาธารณภัย เช่น ซื้อรถดับเพลิง
(4) ประสานสถานีอนามัยจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกบริการประชาชน
(5) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และแนวทางการปูองกัน
เกี่ยวกับโรคระบาด
(6) ประสานสาธารณสุขอาเภอจัดหาเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเข้าบริการประชาชน
4.4 ด้านการเมืองการบริหาร
สภาพปัญหา
(1) ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่
(2) การปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลาบาก
(3) ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการ
(1) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
(2) จัดบริการคณะผู้บริหารพบปะประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารอย่างน้อยเดือนละครั้ง
เพื่อรับฟังปัญหาแล้วนามาแก้ไขเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้ประชาชนดีขึ้น

-๕(3) จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และ
ประชาชนในพืน้ ได้ทราบเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อให้เข้าใจและ
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายที่วางไว้
4.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหา
(1) การเผาปุาเพื่อทาการเกษตรของราษฎร
(2) ประชาชนขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) ขาดการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
(4) การใช้สารเคมีในการทาการเกษตรกรรม
ความต้องการ
(1) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการอย่าเผาปุาเพื่อทาการเกษตร
เพราะจะทาให้ดินเสื่อมคุณภาพและปุาไม้เสื่อมโทรม
(2) จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ปลูกฝังจิตสานึกให้เกิดขึ้นกับประชาชนภายในตาบลใน
การช่วยกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) ส่งเสริม พัฒนา กระตุ้น แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป
เพราะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่
(4) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับกับพิษภัยของสารเคมี
รวมทั้งฝึกให้ประชาชนในพื้นที่ผลิตปุ๋ยธรรมชาติให้ในกิจกรรมการเกษตรของตนเอง
4.6 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาการขาดวัสดุอุปกรณ์ในการใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(2) ปัญหาสนามกีฬาไม่ได้มาตรฐานในการฝึกซ้อม
(3) ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการกีฬา
(4) ขาดการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น
ความต้องการ
(1) จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อให้ให้สถานศึกษาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
(2) จัดสร้างสนามกีฬาให้เพียงพอในการฝึกซ้อมของประชากรในพื้นที่
(3) จัดหาบุคลากรผู้มีความรู้ด้านกีฬาเพื่อเป็นผู้ฝึกซ้อมให้กับเยาวชน ประชาชนในพื้นที่
(4) สนับสนุนกิจกรรมและส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
ยกย่องปราชญ์ของชุมชนเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชนรุ่นหลังในการสืบสานวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น
5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ปัญหา ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นใน
ทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเสจะสมบูรณ์ได้ จาต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่ให้
เกิดความตระหนักในการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส ยังได้เน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้เน้นการ

-๖ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดย
ยึดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตาบลใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย
ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการดาเนินการ
ตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูก
กาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่ว นตาบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(1) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้า
(2) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
(3) การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร
(4) การสาธารณูปการ
(5) การจัดให้มีและการบารุงทางน้าและทางบก
(6) การจัดให้มีและบารุงทางระบายน้า
(7) การจัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(8) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(9) การจัดให้มีและการบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(1) การจัดการศึกษา
(2) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปูองกันและการควบคุมโรคติดต่อ
(3) การปูองกัน การบาบัดโรค และการจัดตั้งและบารุงสถานพยาบาล
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
(6) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
(7) การจัดให้มีสุสานและ ฌาปนสถาน
(8) การจัดให้มีการบารุงสถานที่สาหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ
ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
(9) การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน

-๗(2) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
(4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตาบล
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(2) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(4) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทากิจกรรมไม่ว่าจะดาเนินการเอง
หรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การคุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
(3) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(4) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา
(2) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(4) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
(5) การศึกษา การทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(4) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองขององค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
(1) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟูา เป็นต้น
(2) การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น น้าประปา เป็นต้น
(3) การรักษาความสะอาด ถนน แม่น้า ที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดขยะมูลฝอย
(4) การปูองกันและระงับโรคติดต่อ

-๘(5) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(6) การพัฒนาปรับปรุงการเมืองและการบริหาร
(7) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(8) การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้ให้กับราษฎร
(9) การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
(11) การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(12) การส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง
(13) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
(14) การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ภารกิจรอง
(1) การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
(2) การคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(4) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(5) การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น
(6) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
(7) การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า
(8) การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(9) การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
(10) การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช กาหนดโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วนได้แก่
1. สานักปลัด
2. กองคลัง
3. กองช่าง
ทั้งนี้ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการจานวนทั้งสิ้น 1๗ อัตรา ลูกจ้างประจา 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวนทั้งสิ้น ๕ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไปจานวนทั้งสิ้น ๕ อัตรา รวมกาหนดตาแหน่ง
เกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้นจานวน 2๘ อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส มีภารกิจและ
ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจานวนมากในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส และจานวนบุคลากรที่มี
อยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สาเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความ
จาเป็นต้องขอกาหนดตาแหน่งขึ้นดังกล่าว เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
ภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

-๙8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่จะ
ดาเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส ได้กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลและพนักงาน
จ้าง ให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว ซึ่งในระยะแรกการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดาเนินการตาม
ภารกิจนั้นอาจกาหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน ในระยะต่อไปเมื่อมีการดาเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองเส พิจารณาแล้วเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาจัดตั้งเป็นส่วนต่อไป ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1.สานักงานปลัด อบต.
1.1งานบริหารทั่วไป
-งานสารบรรณ
-งานบริหารงานบุคคล
-งานเลือกตั้งและลงทะเบียน
-งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
1.2 งานนโยบายและแผน
-งานนโยบายและแผน
-งานวิชาการ
-งานข้อมูลประชาสัมพันธ์
-งานงบประมาณ
1.3 งานกฎหมายและคดี
-งานกฎหมายและคดี
-งานร้องเรียนร้องทุกข์
-งานข้อบัญญัติและระเบียบ
1.4 งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
-งานการศึกษา
-งานศาสนา และวัฒนธรรม
1.5 งานสวัสดิการและสังคม
-งานผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ปุวยเอดส์
-งานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1.สานักงานปลัด อบต.
1.1งานบริหารทั่วไป
-งานสารบรรณ
-งานบริหารงานบุคคล
-งานเลือกตั้งและลงทะเบียนข้อมูล
-งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
-งานการท่องเที่ยว
-งานด้านสาธารณสุข
1.2 งานนโยบายและแผน
-งานนโยบายและแผน
-งานวิชาการ
-งานข้อมูลประชาสัมพันธ์
-งานงบประมาณ
1.3 งานกฎหมายและคดี
-งานกฎหมายและคดี
-งานร้องเรียนร้องทุกข์
-งานข้อบัญญัติและระเบียบ
1.4 งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
-งานการศึกษา
-งานศาสนา และวัฒนธรรม
1.5 งานสวัสดิการและสังคม
-งานผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ปุวยเอดส์
-งานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

หมายเหตุ

-๑๐โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน/งานการบัญชี
-งานการเงิน
-งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
-การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
-งานเก็บรักษาเงิน
-งานการบัญชี
-งานทะเบียนการคุมการเบิกจ่ายเงิน
-งานงบการเงินและงบทดลอง
-งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาต
-งานพัฒนารายได้
-งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
-งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
-งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนทีภ่ าษี
-งานพัสดุ
-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
-งานทะเบียนพาณิชย์
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
-งานก่อสร้างและบูรณะถนน
-งานก่อสร้างสะพาน
-งานข้อมูลก่อสร้าง

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน/งานบัญชี
-งานการเงิน
-งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
-การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
-งานเก็บรักษาเงิน
-งานการบัญชี
-งานทะเบียนการคุมการเบิกจ่ายเงิน
-งานงบการเงินและงบทดลอง
-งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาต
-งานพัฒนารายได้
-งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
-งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
-งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนทีภ่ าษี
-งานพัสดุ
-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
-งานทะเบียนพาณิชย์
-งานจัดทาระบบข้อมูล
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
-งานก่อสร้างและบูรณะถนน
-งานก่อสร้างสะพาน
-งานข้อมูลก่อสร้าง
3.2 งานผังเมือง
-งานสารวจและแผนที่
-งานวางผังเมืองพัฒนา
-งานควบคุมทางผังเมือง
-งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
-งานสวนสาธารณะ

หมายเหตุ

-๑๑โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-งานประเมินราคา
-งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
-งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
-งานประสานกิจการประปา
-งานไฟฟูาสาธารณะ
-งานระบายน้า

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-งานประเมินราคา
-งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
-งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
-งานประสานกิจการประปา
-งานไฟฟูาสาธารณะ
-งานระบายน้า
-งานให้บริการน้าอุปโภคและบริโภค

หมายเหตุ

8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส ได้ทาการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงานและได้จัดทากรอบโครงสร้าง
อัตรากาลังใหม่แล้ว เพื่อประมาณการใช้แผนอัตรากาลังพนักงานส่ วนตาบลและพนักงานจ้างในอนาคตว่าใน
ระยะเวลา 3 ปี ต่อไปข้างหน้าจะมีการใช้จานวนพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างจานวนเท่าใด จึงเหมาะสมกับ
ภารกิจ และปริ ม าณงาน และเพื่ อ ให้ คุ้ มค่ า ต่อ การใช้ จ่า ยงบประมาณขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลคลองเส
(รายละเอียดการวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งตามเอกสารหมายเลข 1-6 แนบท้ายภาคผนวก) ทั้งนี้ เพื่อให้
สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมากรอกข้อมูลลงใน
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ดังนี้

-๑๒กรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
(แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 13/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๕8)
ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น) (ปลัด อบต.)
1
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น) (รองปลัด อบต.)
๑
สานักงานปลัด
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น)
1
นิติกรปฏิบตั ิการ
1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร/ชานาญ
1
การ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ/ชานาญการ
1
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
1
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1
ครู
๒
ลูกจ้างประจา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก
2
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
1

กรอบอัตรากาลังใหม่
2558 2559 2560

อัตรากาลังคน
เพิ่ม/ลด
2558 2559 2560

หมายเหตุ

1
๑

1
๑

1
๑

-

-

-

ว่าง

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

ว่าง

1
1
1
๒

1
1
1
๒

1
1
1
๒

-

-

-

๑

๑

๑

-

-

-

2
1

2
1

2
1

-

-

-

ว่าง
ว่าง
ใช้เงินอุดหนุน

ใช้เงินอุดหนุน

-๑๓ส่วนราชการ

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์
กองคลัง
นักบริหารงานคลัง (ต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/
ชานาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบตั ิงาน/
ชานาญงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ส่วนราชการ

กองช่าง
นักบริหารงานช่าง (ต้น)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานผลิตน้าประปา
พนักงานจดมาตรวัดน้า
รวม

กรอบ อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
อัตรา
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
กาลัง
ข้างหน้า
เดิม 2558 2559 2560

อัตรากาลังคน
เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

2558

2559

2560

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

ว่าง
ว่าง

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

ว่าง

๑
๑
1

1
๑
1

1
๑
1

1
๑
1

-

-

-

ว่าง

1
1

1
๑

1
๑

1
๑

-

-

-

ว่าง

กรอบ อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
อัตรา
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
กาลัง
ข้างหน้า
เดิม 2558 2559 2560

อัตรากาลังคน
เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

2558

2559

2560

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

๑
๑
๒๘

๑
๑
๒๘

๑
๑
๒๘

๑
๑
๒๘

-

-

-

ว่าง
ว่าง

บัญชีสรุปค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ
จานวนเงิน
255๘
28,808,433
2559
30,248,855
2560
31,761,296

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าจ้างพนักงานจ้าง
(1)
(2)
3,645,544
2,483,040
3,982,576
2,541,960
4,238,160
2,604,520
ลงชื่อ

ประโยชน์ตอบแทนอื่น
(3)
1,532,146
1,631,134
1,710,670

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
(1) + (2) + (3)
7,660,730
8,155,670
8,553,350
ผู้ให้ข้อมูล

( นายสาโรจน์ รัตนสุคนธ์)
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส

ร้อยละ
31.92
32.36
32.32

หมายเหตุ

-๑๘11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง

ระดับ

00-0101-001

ปลัด อบต.

๗

21-3-00-1101001

ปลัด อบต.

00-0101-00๒

รองปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.)

๖

21-3-00-1101001

รองปลัด อบต.

01-0102-001

หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)

๖

หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)

อานวยการ

01-0202-001

นิติกร

๕

นิติกร

01-0201-001

นักวิชาการศึกษา

๖ว

๖

01-0208-001

บุคลากร

๓-5/๖ว

๗

01-0704-001

๓-5/๖ว

๘

01-0805-001

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ

80-2-022๑

ครู

คศ.1

21-๓-01-2101001
21-3-01-3105001
21-3-0๘-3๘03001
21-3-01-3102001
21-3-01-3๑๐๓001
21-3-01-๔๑๐๑001
80-2-022๑

80-2-04๔๙

ครู

คศ.1

80-2-04๔๙

เลขที่ตาแหน่ง
1

นายสาโรจน์
รัตนสุคนธ์

ศศ.บ
(บริหารรัฐกิจ)

๒
สานักงาน ปลัด อบต.
พนักงานส่วนตาบล
๓ ส.ต.อ..ธารงค์
๔
๕

9

วงศ์พิพันธ์
นายสมพรเอก
สังข์กรด
นางสาวสุดาทิพย์
ไกรสิทธิ์

นางเตือนใจ
ชิดเชี่ยว

10

นางอารีย์
สุขจันทร์

น.บ.
(นิติศาสตร์)
น.บ.
(นิติศาสตร์)
ศษ.ม.
(บริหารการศึกษา)

ค.บ.
(ปฐมวัย)
ค.บ.
(ปฐมวัย)

(นักบริหารงาน อบต.)

๒-5

กรอบอัตรากาลังใหม่
เลขที่ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
(นักบริหารงาน อบต.)

(นักบริหารงาน อบต.

ระดับ

เงินเดือน

บริหาร
ต้น

๓๒๓,๗๖๐
(๒๖,๙๘๐x๑๒)

เงินเดือน
เงินประจา
ตาแหน่ง
๔๖,๕๐๐
(๓,๕๐๐x๓+
๔,๐๐๐x๙)

หมายเหตุ
เงินเพิ่มอื่นๆ /
เงินค่าตอบแทน
-

บริหาร
ต้น

๓๗๐,๒๖๐
ตาแหน่งว่าง

42,000
(๓,๕๐๐x๑๒)
-

-

๓๓๘,๗๖๐

ปฏิบัติ
การ
ชานาญ
การ
ปก/ชก

๒๙๖,๗๖๐
(๒๔,๗๓๐x๑๒)
2๖๒,๕๖๐
(๒๑,๘๘๐x๑๒)
2๖๙,๘๘๐
(๒๒,๔๙๐x๑๒)
-

-

2๖๒,๕๖๐

-

-

2๖๙,๘๘๐

-

-

ตาแหน่งว่าง

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ

ปก/ชก

-

-

-

ตาแหน่งว่าง

ปง/ชง

-

-

-

ตาแหน่งว่าง

ครู

คศ.1

-

-

เงินอุดหนุน

ครู

คศ.1

2๓๔,๑๒๐
(๑๙,๕๑๐x๑๒)
๒๒๙,๒๐๐
(๑๙,๑๐๐x๑๒)

-

-

เงินอุดหนุน

นักวิชาการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคล

ต้น

-๑๙ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา
เลขที่ตาแหน่ง

ลูกจ้างประจา
1๑ นางอารีย์
ชูมณี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1๒ นางเสาวณี
กาละเนตร์
๑๓ นางพรรณนิภา
บัวสกัด
1๔ นางยกห้าย
วัฒนา
พนักงานจ้างทั่วไป
๑๕
๑๖
๑๗

นายกิตติพงษ์ คงสิทธิ์

รปศ.
(การปกครอง
ท้องถิ่น)
ปวช.
(การบัญชี)
ค.บ.
(ปฐมวัย)
ค.บ.
(ปฐมวัย)

มัธยมศึกษา(ม.6)
-

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินเดือน
เงินประจา
ตาแหน่ง

หมายเหตุ
เงินเพิ่มอื่นๆ /
เงิน
ค่าตอบแทน

-

เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์
นโยบายและแผน

0

-

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

0

๒๑๐,๘๔๐
(๑๗,๕๗๐x๑๒)

-

-

๒๑๐,๘๔๐

-

-

-

-

๑๕๓,๗๒๐

-

-

-

เงินอุดหนุน

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

๑๕๓,๗๒๐
(๑๒,๘๑๐x๑๒)
๑๔๒,๙๒๐
(๑๑,๙๑๐x๑๒)
๑๔๒,๙๒๐
(๑๑,๙๑๐x๑๒)

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

เงินอุดหนุน

-

พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาด
เบา
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์

-

-

-

-

-

-

ตาแหน่ง
ว่าง

-

-

พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาด
เบา
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

-

1๐๘,๐๐0
-

-

-

1๐๘,๐๐0
ตาแหน่ง
ว่าง

-

-

-๒๐ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

กองคลัง
พนักงานส่วนตาบล
๑๘ นางศุภายินี
เกลี้ยงกลม

นางสาวรุ่งทิพย์
โยธาแกล้ว

๒๑
๒๒

นางสาวทรรศนีย์
แซ่เหา

นางนาฏพร
ทิพย์จักษุ

ระดับ

เงินเดือน

เงินเดือน
เงินประจา
ตาแหน่ง

หมายเหตุ

๓๑๗,๕๒๐
(๒๖,๔๖๐x๑๒)

42,000
(๓,๕๐๐x๑๒)

-

๓๕๙,๕๒๐

-

-

ตาแหน่ง
ว่าง

เงินเพิ่มอื่นๆ /
เงินค่าตอบแทน

นักบริหารงานการคลัง

๗

21-3-04-2102001

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

อานวยการ

04-0307-001

นักวิชาการเงินและ
บัญชี

๓-๕/๖ว

21-3-04-3201001

นักวิชาการเงินและ
บัญชี

ปก/ชก

ปวส.
(บัญชี)
-

04-030๖-001

เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

๔

21-3-04-๔20๑001
21-3-04-๔๒๐๔001

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

ปฏิบัติ
งาน
ปง/ชง

๒๐๓,๕๒๐
(๑๖,๙๖๐x๑๒)
-

-

-

๒๐๓,๕๒๐

-

-

ตาแหน่ง
ว่าง

ปวส.
(เลขานุการ)

04-0312-001

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติ
งาน.

๑๙๖,๐๘๐
(๑๖,๓๔๐x๑๒)

-

-

๑๙๖,๐๘๐

พนักงานจ้างตามภารกิจ
๒๓
๒๔

ระดับ

กรอบอัตรากาลังใหม่
เลขที่ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

04-0103-001

บธ.บ.
(บริหารธุรกิจ)

๑๙
๒๐

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ปวช.
(การบัญชี)

04-030๘-001

3-5/6ว

ต้น

เจ้าพนักงานพัสดุ

๔

21-3-04-4203001

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ

-

-

-

-

ตาแหน่ง
ว่าง

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้

-

๑๕๐,๖๐๐
(๑๒,๕๕๐x๑๒)

-

-

๑๕๐,๖๐
๐

-๒๑ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

กองช่าง
พนักงานส่วนตาบล
๒๕ นายพงค์ศักดิ์
ธรฤทธิ์
๒๖

-

พนักงานจ้างทั่วไป
๒๗ นายอรุณ

วท.บ.
(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแขนง
ก่อสร้าง)
-

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ระดับ

05-0104-001 นักบริหารงานช่าง

๖

21-3-05-2103001

๒-๕

21-3-05-4701001

-

-

พนักงานผลิตน้าประปา

-

-

-

พนักงานจดมาตรวัดน้า

-

05-0503-001 นายช่างโยธา

ประถมศึกษา(ป.6)

-

-

-

วูวงศ์
๒๘

-

พนักงานผลิต
น้าประปา
พนักงานจดมาตรวัดน้า

กรอบอัตรากาลังใหม่
เลขที่ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

อานวยการ

๒๙๖,๗๖๐

นายช่างโยธา

ปง./ชง.

ต้น

เงินเดือน
เงินประจา
ตาแหน่ง

หมายเหตุ
เงินเพิ่มอื่นๆ /
เงินค่าตอบแทน

42,000
(๓,๕๐๐x๑๒)

๓๓๘,๗๖๐

-

-

ตาแหน่งว่าง

108,000

-

-

108,000

-

-

-

ตาแหน่งว่าง

-๒๒12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่สาคัญที่สุดขององค์กรคือทรัพยากรมนุษย์
ขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรทางการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรในการดาเนินงานให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพของ
บุคลากรก็เป็นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กร ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่างปริมาณ
คนกับปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้ เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะต้องมีการวางแผนการใช้
กาลังคนอย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร อันได้แก่ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะ
เป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สาเร็จตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่กาหนดไว้ จึงได้
กาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส ไว้ดังต่อไปนี้
1. จั ดส่ ง บุ ค ลากรเข้า รั บ การฝึ ก อบรม หรือ การประชุ มสั ม มนา หรื อ การประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ การตาม
หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาของรัฐที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ โดยจะฝึกอบรมตาม
ตาแหน่งที่ตนปฏิบัติงาน
2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยองค์การบริหารส่วนตาบลถ้าพรรณรา
เป็นผู้จัดอบรมเองหรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือประสบการณ์ในการทางานระหว่างเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ชานาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอื่น ๆ ตลอดจนถึงการขอรับคาแนะนาปรึกษา
จากผู้กากับ ดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
4. จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็น
แบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถนาความรู้
และประสบการณ์ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้
สูงขึ้น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการให้บริการประชาชนอย่างเต็มความสามารถ เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว เสมอภาคและทั่วถึง อานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนเพื่อให้
ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้นเพื่อ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการให้บริการประชาชนลง ลดความซ้าซ้อนของงาน
และการใช้ทรัพยากรที่ไม่จาเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่านการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป
8. ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรนาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้อย่าง
ต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลกาหนด

-๒๓13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทาประกาศคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างตามแนวทางที่คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้แนะนาไว้ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม
2. พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส จะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ
3. พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส จะพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
ด้วยความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน
4. พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส จะพึงต้อนรับ ให้ความ
สะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า
และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

