
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร
เร่ือง   การใชแผนอตัรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๕ – พ.ศ. 255๗

ขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
................................................

อาศัยอํานาจตามความในขอ 16 และขอ 18 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจงัหวัดนครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑและเงือ่นไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในการประชุมคร้ังที่ ๙/255๔ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศใช
แผนอตัรากาํลงั 3 ป ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 255๕ – พ.ศ. 255๗ ขององคการบรหิารสวนตาํบลหวัไทร
ตามรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓๐   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  255๔

(ลงช่ือ)
(นายสุทัศน   พูลเสน)

นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร
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คํานํา

การจัดทาํแผนอตัรากาํลงั 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร   มีวัตถุประสงค
เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหวัไทร นําไปใชเปนเคร่ืองมือในการวางแผนการใชอัตรากําลังคนพัฒนา
กําลังคนในองคการบริหารสวนตําบล ใหสามารถดําเนินการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลได
สําเร็จตามวัตถุประสงคและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การจดัทําแผนอัตรากําลงั 3 ป ทําใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถคาดคะเนไดวา
ในอนาคตในชวงระยะเวลา 3 ป ขางหนา จะมีการใชอัตรากําลัง พนักงานสวนทองถ่ิน และลูกจาง
ตําแหนงใด จํานวนเทาใดจึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลอีกท้ัง
เปนการกําหนดทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและลูกจางและสามารถใชเปน
เคร่ืองมือในการควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลไมใหเกินกวารอยละ40 ของ
งบประมาณรายจายประจําป ไดอีกดวย

ที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ไดมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2554 ซ่ึงขณะน้ีใกลครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนอัตรากําลัง
3 ป ดังกลาวแลว คณะกรรมการจดัทําแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล
หัวไทร  จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557 ขึ้น โดยเสนอ
ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

องคการบรหิารสวนตําบลหัวไทร
อําเภอหัวไทร  จังหวดันครศรีธรรมราช
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สารบัญ
           หนา

คํานํา
สารบัญ
1. หลักการและเหตุผล   1
2. วัตถุประสงค   2
3. ขอบเขตและแนวทางในการจดัทําแผนอตัรากําลงั 3 ป   2
4. สภาพปญหาของพ้ืนท่ี และความตองการของประชาชนในเขตตําบลหัวไทร   3
5. ภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบรหิารสวนตําบลหวัไทร   4
6. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีองคการบริหารสวนตําบลหัวไทรจะดําเนินการ   7
7. สรปุปญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร   8
8.  โครงสรางและการกําหนดสวนราชการ   8

8.1  โครงสราง   8
8.2  การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง   9
8.3  กรอบอัตรากําลงั 3 ป 10

9. ภาระคาใชจายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน 11
10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลงั 3 ป 13
11. แนวทางการพัฒนาพนกังานสวนตําบลและลกูจาง                                                  17
12. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และลกูจาง 17
ภาคผนวก
1. สําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557)
2. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557)
3. ประกาศโครงสรางสวนราชการและการแบงสวนราชการภายใน
4. กรอบอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2552 – พ.ศ.2554)
5. กรอบพนักงานจาง 4 ป (พ.ศ.2552 – พ.ศ.2555)
6. บัญชีสรุปคาใชจายดานบุคลากร
7. สําเนาคําสั่งการจัดบุคลากรลงตามกรอบอัตรากําลังใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557
8.  บัญชีแสดงการจัดคนลงสูตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังใหม (ปงบประมาณ พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557)
9. สําเนาขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
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1

แผนอัตรากําลัง 3 ป
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร อาํเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
-----------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.กลาง) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนง  กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด
ตําแหนงพนักงานสวนตําบลวาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึง
ภารกิจหนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ
ตลอดจนทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบล ที่จะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคการ
บริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากาํลังของพนักงานสวนตําบล เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนงโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.กลาง) ท้ังน้ีใหเปนไป  ตามหลกัเกณฑและวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.กลาง) กําหนด

1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศ
กําหนดการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยกําหนดแนวทางให องคการบริหารสวนตําบล จัดทํา
แผนอัตรากําลังขององคการบรหิารสวนตําบล เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและ การใชตําแหนง
พนักงานสวนตําบล โดยใหเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต. จังหวัด) พิจารณาใหความ
เห็นชอบ  และไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล  วิเคราะหความตองการกําลังคน
วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคนจัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป

1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่  9 ธันวาคม
2545 ขอ 13 ไดกําหนดแนวทางใหองคการบรหิารสวนตําบล ถือปฏิบัติในการกําหนดตําแหนงพนักงาน
สวนตําบล  ในสวนราชการวาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด โดยให
องคการบริหารสวนตําบลจัดทาํเปนแผนอัตรากําลงัของพนักงานสวนตําบล เพ่ือเปนกรอบในการกําหนด
ตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา ใหความเห็นชอบและในการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวน
ตําบลใหองคการบริหารสวนตําบลคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตอง
ปฏิบัติ ความยาก คุณภาพของงานและปรมิาณงานตลอดทัง้ภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบล
ท่ีจะตองจายในดานบุคคล

1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร จึงไดจัดทํา
แผนอัตรากําลงั  3  ป  สําหรับปงบประมาณ  พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557  ข้ึน
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2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน
ที่เหมาะสมไมซ้ําซอน

2.2 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง
โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญติัสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล   พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ . 2552 และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

2.3 เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกําหนด
ตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลวาถูกตองเหมาะสมหรอืไม

2.4 เพือ่เปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร

2.5 เพื่อองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร  สามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุ
แตงตั้งพนักงานสวนตําบล เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเกิดประโยชน
ตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา  สามารถ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี

2.6 เ พ่ือใหองคการบริหารสวนตําบล สามารถควบคุมภาระคาใชจ ายดาน
การบริหารงานบคุคล ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอตัรากําลัง 3 ป

3.1 วิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
หัวไทร  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนพัฒนาจงัหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบริหาร
และสภาพปญหาของตําบลหวัไทร

3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน  และการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบใหสามารถแกปญหาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

3.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนงและระดับตําแหนงใหเหมาะสม
กับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปรมิาณงานและคุณภาพของงาน รวมทัง้สรางความกาวหนาในสายอาชีพ
ของกลุมงานตาง ๆ

3.4 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตอง
ไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณรายจาย

3.5 ใหพนักงานสวนตําบลทุกคนไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ  อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
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4. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชนในเขตตําบลหัวไทร

    เพ่ือใหการวางแผนอตัรากําลงั 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีไดอยางครบถวน จึงไดวิเคราะหสภาพปญหาของพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ตามความจําเปนพื้นฐาน และความตองการของประชาชนโดยแบง
ออกเปนดานตาง ๆ  ดังน้ี

1. ปญหาดานสังคม
1.1 ไมมีสถานท่ีออกกําลงักาย หรอืสนามกฬีามาตรฐาน
1.2 ไมมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ เชน สวนสาธารณะ
1.3 ปญหาเกี่ยวกับการใหการสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และ

ผูดอยโอกาสยังไมทั่วถึง
1.4 การเลนการพนัน และอบายมขุตาง ๆ
1.5 ปญหาดานยาเสพติด
1.6 ปญหาเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ
1.7 ปญหาดานสวัสดิการชุมชน
1.8 ปญหาความยากจน

2. ปญหาดานเศรษฐกิจ
2.1 ผลผลติทางการเกษตรตกตํ่าไมมีคุณภาพ
2.2 ราคาผลผลิตตกตํ่า
2.3 ประชาชนสวนใหญมรีายไดนอยไมพอเลีย้งชีพ
2.4 ปญหาการวางงานในชวงภาวะเศรษฐกจิตกตํ่า การอพยพแรงงาน
2.5 ขาดการสงเสริมสนับสนุนดานการลงทุน และการพัฒนาดานเทคโนโลยี
2.6 ประชาชนมีหน้ีสิน ขาดการออมทรพัย และการรวมกลุมเพ่ือประกอบอาชีพ
2.7 ขาดการบริหารจดัการท่ีดีในการประกอบอาชีพ

3. ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
3.1 ปญหาเสนทางคมนาคมระหวางอําเภอ-ตําบล-หมูบาน ยังไมสะดวก
3.2 ปญหาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยังไมทั่ว ถึง เชน ไฟฟา ประปา

โทรศัพท
3.3 ปญหาทางระบายนํ้าในชวงฤดูฝนทําใหเกิดนํ้าทวมขัง
3.4 ปญหาเก่ียวกับการวางผงัองคการบรหิารสวนตําบลไมชัดเจน

4. ปญหาดานแหลงนํ้า
4.1 ปญหาแหลงนํ้าไมเพียงพอสาํหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร
4.2 ปญหาแหลงนํ้า คูคลอง มีวัชพืช และต้ืนเขิน แหลงกักเก็บนํ้าไมเพียงพอ
4.3 ปญหาขาดแคลนนํ้าสะอาดสาํหรบับรโิภค
4.4 ขาดระบบในการบรหิารการใชนํ้า
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5. ปญหาดานสาธารณสุข
5.1 ปญหาการบรกิารดานสาธารณสุขและอนามัยไมท่ัวถึง
5.2 ปญหาดานความรวมมือในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
5.3 ปญหาจากเหตุรบกวน หรือเหตุรําคาญและมลพิษตาง ๆ
5.4   หลักประกันสุขภาพไมทั่วถึง

6. ปญหาดานการเมือง การบริหาร
6.1 ปญหาการจัดเก็บรายได
6.2 ปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
6.3 ปญหาศักยภาพในการบริหารงานและการใหบรกิารประชาชน
6.4 ปญหาการซ้ือสทิธ์ิ ขายเสียง

7. ปญหาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7.1 ปญหาการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน
7.2 ปญหาเก่ียวกับสถานท่ีจัดต้ังศูนยอบรมเด็กกอนวัยเรียน
7.3 ปญหาดานการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ
7.4 ปญหาดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
7.5 ปญหาเกี่ยวกับความไมเสมอภาคทางการศึกษา

8. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
8.1 ปญหาขาดสถานท่ีพักผอนหยอนใจ สถานท่ีสาธารณะและนันทนาการ
8.2 การทิ้งและกําจัดขยะมูลฝอย
8.3 ปญหาความขัดแยงเก่ียวกับการแบงพ้ืนท่ีนํ้าเค็ม-นํ้าจืด
8.4 ประชาชนขาดจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
8.5 ปญหาเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณประโยชน

9. ปญหาดานอ่ืน ๆ
9.1 การประสานงานกับหนวยงานของรัฐหรือทองถ่ินอ่ืนท่ีเก่ียวของ

  ความตองการของประชาชน
  ประชาชนมีความตองการใหองคการบรหิารสวนตําบล  ดําเนินการปรับปรงุแกไขปญหา
ใหครอบคลมุทุกดาน   โดยเฉพาะอยางยิง่ดานโครงสรางพื้นฐาน  ดานแหลงน้ํา ดานเศรษฐกิจและดาน
สังคม ซึ่งเปนปญหาหลักที่กระทบตอความเปนอยูของประชาชนโดยตรง และองคการบริหารสวนตําบล
จะตองดําเนินการแกไขตามภารกิจและอาํนาจหนาที ่เพ่ือยกระดับความเปนอยูของประชาชนใหดีย่ิงข้ึน

5. ภารกจิ อํานาจหนาท่ีขององคการบรหิารสวนตาํบลหัวไทร

 องคการบริหารสวนตําบล มีภารกิจอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และรวมทั้งกฎหมายอื่น
กําหนดใหมีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนที่ใหตรงกับความตองการของ
ประชาชน โดยกําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลใหสอดคลองกับ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ถึง
พ.ศ.2552  และตามพระราชบัญญัติกาํหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดแบงภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลออกเปน 7 ดาน ดังน้ี

5.1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน       มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1) จัดใหมแีละบาํรุงรกัษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า  (มาตรา 161 (2),

มาตรา  672 (1) และมาตรา 683 (3))
(2) ใหมีนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 683 (1))
(3) จัดใหมแีละบํารุงการไฟฟาหรอืแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  (มาตรา 683 (2))
(4) การสาธารณูปโภค และการกอสรางอืน่ ๆ  (มาตรา 161 (4))
(5) การสาธารณูปการ (มาตรา 161 (5))
(6) การขนสงและวิศวกรรมจราจร  (มาตรา 161 (28))

5.2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต      มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1) สงเสริมและการจดัการศึกษา  (มาตรา 672 (5)  และมาตรา 161 (9))
(2) สงเสรมิการพฒันาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสงูอายุ และผูพิการ  (มาตรา 672 (6))
(3) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูดอยโอกาส  (มาตรา 161 (10))
(4) จัดใหมแีละบํารุงรกัษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ (มาตรา 161 (13))
(5) การสงเสรมิกีฬา  (มาตรา 161 (14))
(6) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16

1
 (19))

(7) การควบคุมการเลีย้งสตัว (มาตรา 161 (21))
(8) การจดัใหมีและควบคุมการฆาสตัว  (มาตรา 161 (22))
(9) การปองกันโรคและระงบัโรคติดตอ (มาตรา 672 (3))

5.3  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบรอย  มีภารกิจ
ท่ีเก่ียวของดังน้ี

(1)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   (มาตรา 161 (29)) และมาตรา 672 (4))
(2) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย

โรงมหรสพ  และสาธารณสถานอืน่ๆ   (มาตรา 161 (23))
(3) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

(มาตรา 161 (17))
(4) การผังเมือง  (มาตรา 161 (25) และมาตรา 683 (13))
(5) การจดัใหมแีละควบคุมสสุานและฌาปนสถาน  (มาตรา 161 (20))
(6) การดูแลรกัษาท่ีสาธารณะ (มาตรา 161 (27))
(7) การควบคุมอาคาร  (มาตรา 161 (28))
(8) การรกัษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (มาตรา 161 (30))
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5.4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว
มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้

(1) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ  (มาตรา 683 (5))
(2) สงเสริมใหมอุีตสาหกรรมในครอบครวั  (มาตรา 683 (6))
(3) บํารงุและสงเสรมิการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา 683 (7))
(4) ใหมีตลาด ทาเทียบเรอืและทาขาม (มาตรา 683 (10))
(5) กิจกรรมเกี่ยวกับการพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 683 (11))
(6) การสงเสริมการทองเที่ยว  (มาตรา 161 (8))
(7) การสงเสริมโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑตามนโยบายของรฐับาล

5.5 ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้

(1) การรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้ง
กําจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   (มาตรา 672 (2))

(2) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา 67
2
(7))

(3) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(มาตรา 683 (8))

(4) การจัดการ การบํารุ งรักษา และการใชประ โยชนจากปาไม  ท่ี ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม   (มาตรา 161 (24))

(5) การจัดใหมแีละควบคุมสสุาน และฌาปนสถาน   (มาตรา 161 (20))

5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  มี
ภารกิจท่ีเก่ียวของดังน้ี

(1)  สงเสรมิการศาสนาและวัฒนธรรม   (มาตรา 672 (5))
(2)  บาํรงุรักษาศิลปะ จารตีประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน  (มาตรา 672 (8)) และมาตรา 161 (11))

5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน    มีภารกิจที่เกี่ยวของ  ดังนี้

(1) การจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  (มาตรา 161 (1))
(2) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(มาตรา 161 (15))
(3) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน  (มาตรา 161 (16))
(4) หาผลประโยชนจากทรพัยสินขององคการบริหารสวนตําบล (มาตรา 683 (9))
(5) กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ

ประกาศกาํหนด  (มาตรา 161 (31))
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร   (มาตรา 672 (9))
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จากภารกิจทั้ง 7 ดาน ดังกลาวขางตน จะสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของ
องคการบรหิารสวนตําบลหวัไทร ไดครอบคลุมทุกดานภายใตกรอบกฎหมายที่ไดกําหนดใหอํานาจและ
หนาที่ไว ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด โดยพิจารณาดําเนินการตาม
ความตองการของประชาชน และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรฐับาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และ
นโยบายของผูบรหิารองคการบริหารสวนตําบล

หมายเหตุ   -มาตรา 161  หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

 -มาตรา 672 , 683 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ.2537

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องคการบริหารสวนตําบลหัวไทรจะดําเนินการ

  องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร มีภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะตองดําเนินการดังน้ี
ภารกิจหลัก
1. การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
2. การพฒันาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3. การสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ เด็กกําพรา และผูดอยโอกาสในชุมชน
4. การสนับสนุนและสงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน
5. การพัฒนาสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข
6. การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
7. การพฒันาเด็ก และเยาวชน
8. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
9. การพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพ
10. การจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอย
11. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
12. การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภารกิจรอง
1. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถ่ิน
2. การพัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. การสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน
4. การสงเสรมิการเกษตรและปศุสัตว
5. การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
6. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
7. การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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7. สรุปปญหาและแนวทางในการบรหิารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร

  องคการบริหารสวนตําบลหวัไทร  ไดประกาศกําหนดขนาด อบต. เปนขนาดกลาง เม่ือ
วันที่ 8 เมษายน 2551  ตามมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการ
ประชุมครั้งที่  4/2551  เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2551 โดยกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ
ออกเปน 3 สวน ไดแก   สํานกังานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  สวนการคลัง และสวนโยธา ซึ่งตาม
แผนอัตรากาํลังเดิมกําหนดกรอบอัตรากําลังไวจํานวนท้ังส้ิน 18  อัตรา แตเน่ืองจากองคการบริหารสวน
ตําบลมภีารกิจและปรมิาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนมากจากเดิมและมีความตองการใชบุคลากรทีมี่ความชํานาญ หรือ
เช่ียวชาญเฉพาะดานในการปฏิบติัภารกิจหนาท่ี  ดังน้ันจึงไดทําการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงข้ึนใหม
รวมถึงไดขอยุบเลิกตําแหนงบางตําแหนง เพื่อความจําเปนและเหมาะสม  ทั้งนี้ไดวิเคราะหปริมาณงาน
และความตองการกําลงัคนควบคูกับภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคลากรตามทีก่ฎหมายกําหนด

8.  โครงสรางและการกําหนดสวนราชการ

  8.1 โครงสราง
องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร  ไดทําการวิเคราะหภารกิจและปรมิาณงานรวมท้ัง

สภาพปญหาเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลในดานตาง ๆ เรียบรอยแลว จึงไดจัดทํากรอบโครงสรางสวน
ราชการเดิมและกรอบโครงสรางสวนราชการใหม ดังน้ี

โครงสราง
ตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน

โครงสราง
ตามแผนอัตรากําลังใหม

หมายเหตุ

1.  สาํนักงานปลัด อบต. 1.  สํานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั
1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.5 งานสงเสริมการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
1.6 งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
1.7 งานสงเสริมการเกษตร

1.1  งานบริหารงานท่ัวไป
1.2  งานนโยบายและแผน
1.3  งานการเจาหนาท่ี
1.4  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5  งานสวัสดิการและพัฒนาชมุชน
1.6  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
1.7  งานอนามัยและส่ิงแวดลอม
1.8  งานสงเสริมการเกษตร

2.  สวนการคลัง 2.  สวนการคลัง
2.1 งานการเงิน
2.2 งานพฒันาและจัดเก็บรายได
2.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

2.1  งานการเงินและบัญชี
2.2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
2.3  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

3.  สวนโยธา 3.  สวนโยธา
3.1 งานกอสราง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร

3.1 งานกอสราง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
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8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง
  องคการบรหิารสวนตําบลหัวไทร ปจจุบันมีบคุลากรตามตําแหนงและภารกจิ ดังน้ี

ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง เงินเดือน หมายเหตุ
1. นายเสนห         ออนเกตุพล นกับริหารงาน อบต. 7 (ปลดั อบต.) 22,620

สํานักงานปลัด อบต.
2. นายกิตติชัย        วีระชาติ นักบริหารงานท่ัวไป 6 (หน.สํานักงานปลัด อบต.) 13,530
3. นางสาวพรชนก   เหมทานนท เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 13,530
4. นางทิปภวัล        รัตนรัตน บุคลากร 5 11,920
5. นางสาวจารวี      ดําจันทร นักวิชาการศึกษา 4 10,440
6. นายขจรศักด์ิ      เดชวัน เจาพนักงานธุรการ 4 10,440
7. นางสาวชอเพชร  ราษฎรเจริญ เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 7,630
8. - เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5 - วาง
๙. - ครูผูดูแลเด็ก - วาง
 ลูกจางประจํา

๑๐. นางพวงทิพย     ทองบาง เจาหนาท่ีธุรการ 9,150
1๑. นายวิรัตน         คงมาก คนงานเคร่ืองสูบนํ้า 10,540 ถายโอนฯ

สวนการคลัง
12. นางขอหนัน       เจะดุหมัน นักบริหารงานการคลัง 7 (หน.สวนการคลัง) 19,860
13. นางสาววิชชุณี    จันทรพิทักษ นักวิชาการพัสดุ 5 11,620
14. นางสาวนิติยา     ศรีนาค เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3 8,930
๑๕. นางสาววลัยลักษ  เกษรสิทธ์ิ  เจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 7,630

สวนโยธา
1๖. นายชวลิตร        เสนขวัญแกว นักบริหารงานชาง 7 (หน.สวนโยธา) 17,100
1๗. นายสุธรรม        จันทรเอียด นายชางโยธา 5 11,310
1๘. นางสาววรรดี     ชูศร ี เจาหนาที่บันทึกขอมูล 3 8,130
1๙. นายธนบัตร       ปวงคาํคง ชางโยธา 1 6,160

รวม 157,610

  องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ไดวิเคราะหตําแหนงตามภารกิจและปริมาณงาน
ตาง ๆ โดยคํานึงถงึภาระคาใชจายในอนาคต จึงขอกําหนดตําแหนงเพ่ิมเติมและยุบเลิกตําแหนง ดังน้ี

8.2.1 กําหนดตําแหนง เจาพนักงานธรุการ 2-4/5 สังกัดสวนโยธาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 ตําแหนง เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับการปฏบัิติงานเก่ียวกับการบันทึกขอมูล และงานธุรการ เก็บ
และคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบ  รวบรวมขอมูลและสถิติทั่วไป ของสวนโยธา ซึ่ง
ไดตรวจสอบแลววาในการกําหนดตําแหนงดังกลาวไมเปนภาระทางงบประมาณคาใชจายดานบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร อีกทั้งยังเปนการสรางขวัญ กําลังใจและพัฒนาพนักงานสวนตําบลในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

8.2.2 ยุบเลิกตําแหนง  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5  สังกัด
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง  เน่ืองจากในปจจุบันองคการบริหารสวนตําบล
หัวไทร มีปริมาณงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไมมาก ประกอบกับมีผูรับผิดชอบงานดานนี้อยูแลว
จึงมีความจําเปนตองยุบเลิกตําแหนงน้ีเพ่ือลดภาระคาใชจายดานบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหัว
ไทร  ซึ่งตําแหนงดังกลาวเปนตําแหนงวาง

และนําผลวเิคราะหตําแหนงมาลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป  ปงบประมาณ พ.ศ.2555 -
พ.ศ.2557  ไดดังน้ี
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8.3 กรอบอัตรากําลัง 3 ป

2555 2556 2557 2555 2556 2557

นักบริหารงาน อบต. 7 (ปลัด อบต.) 1 1 1 1  -  -  -

สํานักงานปลัด อบต.

นักบริหารงานทั่วไป 6 (หน.สํานักงานปลัด อบต.) 1 1 1 1 - - -

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3-5/6 ว 1 1 1 1 - - -

บุคลากร 3-5/6 ว 1 1 1 1 - - -

นักวิชาการศึกษา 3-5/6 ว 1 1 1 1 - - -

เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2-4/5 1 1 1 1 - - -

เจาพนักงานธุรการ 2-4/5 1 1 1 1 - - -

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5 1 - - - -1 - - ยุบเลกิ

ครูผูดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - ไดรบัจัดสรร

อัตราตําแหนง

และเงินเดือน

ลูกจางประจํา

เจาหนาที่ธุรการ 1 1 1 1  -  -  -

คนงานเครื่องสูบน้ํา (ถายโอนบุคลากร) 1 1 1 1  -  -  -

สวนการคลัง

นักบริหารงานการคลัง 7 (หัวหนาสวนการคลัง) 1 1 1 1 - - -

นักวิชาการพัสดุ 3-5/6 ว 1 1 1 1  -  -  -

เจาพนักงานจัดเก็บรายได 2-4/5 1 1 1 1 - - -

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 1 1 1 1 - - -

สวนโยธา

นักบริหารงานชาง 7 (หัวหนาสวนโยธา) 1 1 1 1 -  -  -

นายชางโยธา 2-4/5 1 1 1 1  -  -  -

เจาพนักงานธุรการ 2-4/5 - 1 1 1 +1 -  - ขอเพิ่มป 2555

ชางโยธา 1-3/4 1 1 1 1  -  -  -

เจาหนาที่บันทึกขอมูล 1-3/4 1 1 1 1 - -  -
ยุบเลิกเม่ือ

มีผูยายเปลี่ยนสายงาน

รวม 19 19 19 19 - - -

กรอบอัตรากําลัง 3 ป ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สวนราชการ

กรอบ

อัตรากําลัง

เดิม

กรอบอัตรากําลังใหม เพิ่ม/ลด
หมายเหตุ



แผนอัตรากาํลัง ๓ ป
(ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5-พ.ศ.๒๕๕7)

๑๑

                     องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ไดทําผลวิเคราะหการกาํหนดอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลและลูกจางมาคํานวณภาระคาใชจายดานบริหารงานบุคคลเพ่ือประมาณการคาใชจายที่

องคการบริหารสวนตําบล จะตองจายดานการบรหิารงานบุคคลสําหรับนําไปใชจัดทําเปนขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปและเพื่อประโยชนในการควบคุมการใชจายดานการบริหารงานบุคคล

ไมใหเกินรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป ตามที่กฏหมายกําหนด ดังนี้

จาํนวนคน จาํนวนเงนิ (1) 2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557

1. นักบริหารงาน อบต.  (ปลัด อบต.) 7 1 1 282,600  - - - 11,280 11,760 11,880 293,880 305,640 317,520

สํานักงานปลัด อบต.

2. นักบริหารงานทั่วไป (หน.สํานักงานปลัด อบต.) 6 1 1 171,600 - - - 9,000 9,000 9,240         180,600 189,600 198,840

3. เจาหนาที่วิเคราะห นโยบายและแผน 6ว 1 1 171,600 - - - 9,000 9,000 9,240         180,600 189,600 198,840

4. บุคลากร 5 1 1 150,360  - - - 7,560 7,320 7,320         157,920 165,240 172,560

5. นักวิชาการศึกษา 4 1 1 131,400  - - - 6,000 6,120 6,120         137,400 143,520 149,640

6. เจาพนักงานธุรการ 3 1 1 131,400  - - - 6,000 6,120 6,120         137,400 143,520 149,640

7. เจาพนักงานพฒันาชุมชน 2 1 1 95,520        - - - 3,960 3,840 4,320 99,480 103,320 107,640

8. ครูผูดูแลเด็ก 1 - - - - - -  -  -  -  -  -

ลูกจางประจํา

9. เจาหนาที่ธุรการ - 1 1 114,240  - - - 4,680 4,440 5,760         118,920 123,360 129,120

10. คนงานเครื่องสูบน้ํา - 1* 1* *134,280 - - - *5,400 *5,640 *5,880 *139,680 *145,320 *151,200

สวนการคลัง

11. นักบรหิารงานการคลงั (หัวหนาสวนการคลัง) 7 1 1 249,480  - - - 11,040 10,920 11,160 260,520 271,440 282,600

12. นักวิชาการพัสดุ 5 1 1 146,880  - - - 7,200 7,560 7,200         154,080 161,640 168,840

13. เจาพนักงานการเงนิและบญัชี 3 1 1 112,080  - - - 4,800 4,920 4,680         116,880 121,800 126,480

14. เจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 1 1 95,520        - - - 3,960 3,840 4,320 99,480 103,320 107,640

จํานวนที่มีอยู กําลังคนที่ตองการเพิม่ ภาระคาใชจายที่ตองการเพิ่มข้ึน (2) คาใชจายรวม (3)
ที่ ช่ือสายงาน

ระดับ

ตําแหนง

จํานวน

ทั้งหมด

9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น

*ลําดับที่ ๘ ครูผูดูแลเดก็ ไดรับจัดสรรอัตราตําแหนงและเงินเดอืน

*ลําดับที่ ๑๐ ลูกจางประจาํตามโครงการถายโอนบุคลากร (คนงานเครือ่งสูบน้ํา) ไมนํามาคดิรวมเปนภาระคาใชจายฯ



แผนอัตรากาํลัง ๓ ป
(ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5-พ.ศ.๒๕๕7)

๑๒

จาํนวนคน จาํนวนเงนิ (1) 2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557

สวนโยธา

15.

นักบรหิารงานชาง  (หวัหนา

สวนโยธา) 7 1 1 216,120  - - - 11,280 10,920 11,160 227,400 238,320 249,480

16. นายชางโยธา 5 1 1 143,040  - - - 7,320 7,560 7,320 150,360 157,920 165,240

17. เจาพนักงานธรุการ* 2-4/5 1 - -               +1 - - 174,900 7,320 7,320 174,900 182,220 189,540

18. ชางโยธา 1 1 1 76,800          - - - 3,000 3,240 3,480 79,800 83,040 86,520

19. เจาหนาที่บนัทึกขอมูล ** 3 1 1 102,480 - - - 4,680 4,920 4,800 107,160 112,080 116,880

รวม (๔) 18 17 2,391,120 +1 - - 285,660 118,800 121,440 2,676,780 2,795,580 2,917,020

คาจางพนักงานจาง (๕) 569,400 584,040 599,640

ประโยชนตอบแทนอื่น (๖)=(๔)+(๕)X๒๐% 649,236 675,924 703,332

รวมไมเกินรอยละ ๔๐ (๗) 19.10 19.49 19.88

หมายเหตุ

* กําหนดตําแหนงใหม ป 2555

** ตําแหนงเจาหนาที่บนัทึกขอมูล ยุบเลิกเมื่อมีผูยายเปลี่ยนสายงาน

จํานวนที่มีอยู กําลงัคนที่ตองการเพ่ิม ภาระคาใชจายที่ตองการเพิ่มขึ้น (2) คาใชจายรวม (3)
ที่ ชื่อสายงาน

ระดับ

ตําแหนง

จาํนวน

ทั้งหมด



แผนอัตรากาํลัง ๓ ป
(ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5-พ.ศ.๒๕๕7)

๑๓

10. แผนภมิูโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากาํลัง 3 ป

สํานักงานปลัด
(นักบริหารงานทัว่ไป 6)

- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานการเจาหนาท่ี
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- งานสงเสรมิการเกษตร

สวนการคลัง
(นักบรหิารงานการคลงั 7)

- งานการเงนิและบัญชี
- งานพัฒนาและจดัเก็บรายได
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

สวนโยธา
(นักบริหารงานชาง 7)

     - งานกอสราง
     - งานออกแบบและผังเมือง

ปลดั อบต.
นักบริหารงาน อบต.  7



แผนอัตรากาํลัง ๓ ป
(ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5-พ.ศ.๒๕๕7)

๑๔

โครงสรางสํานักงานปลัด  อบต.
องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร

 -เจาพนักงานธุรการ 2-4/5 (1) -จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 3-5/6 ว (1)              -บุคลากร 3-5/6 ว (1)
-เจาหนาทีธุ่รการ (ลูกจางประจํา) (1)

      -เจาพนักงานพฒันาชุมชน 2-4/5 (1) -นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (1)                                                            -คนงานเครือ่งสูบนํ้า (ลูกจางประจําถายโอน)  (1)

 -ครูผูดูแลเด็ก (ไดรับจัดสรรอัตราตําแหนงและเงินเดือน) (๑)

ระดับ 7 7ว 6 6ว 5 4 3 2 1 ครูผูชวย ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป
จํานวน - - 1 1 1 2 - 1 - 1 2 6 1

หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.
นักบรหิารงานท่ัวไป 6 (1)

งานบริหารท่ัวไป งานนโยบายและแผน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานอนามัยและสิ่งแวดลอม งานสงเสริมการเกษตร

งานการเจาหนาที่



แผนอัตรากาํลัง ๓ ป
(ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5-พ.ศ.๒๕๕7)

๑๕

โครงสรางสวนการคลัง
องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร

  -เจาพนักงานการเงินและบญัชี 2-4/5 (1)  -เจาพนักงานจดัเก็บรายได 2-4/5 (1)                      -นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว (1)

ระดับ 7 7ว 6 6ว 5 4 3 2 1 ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป
จํานวน 1 - - - 1 - 1 1 - - 2 -

หัวหนาสวนการคลัง
นักบริหารงานการคลัง 6 (1)

งานการเงิน งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุงานพัฒนาและจัดเก็บรายได



แผนอัตรากาํลัง ๓ ป
(ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5-พ.ศ.๒๕๕7)

๑๖

โครงสรางสวนโยธา
องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร

-นายชางโยธา 2-4/5 (1)
-เจาพนักงานธุรการ 2-4/5 (1)
-ชางโยธา 1-3/4 (1)
-เจาหนาท่ีบนัทึกขอมูล 1-3/4 (1)

ระดับ 7 7ว 6 6ว 5 4 3 2 1 ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป
จํานวน 1 - - - 1 - 1 1 1 - 1 2

หัวหนาสวนโยธา
นักบริหารงานชาง 7 (1)

งานกอสราง งานออกแบบและควบคุมอาคาร



แผนอัตรากําลัง ๓ ป
(ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5-พ.ศ.๒๕๕5)

๑๗

11. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและลกูจาง

11.1 การพัฒนาผูบรหิาร
1) การฝกอบรมและสมัมนาตามหลักสตูรตางๆ ท่ีจัดข้ึนเอง หรือท่ีหนวยงานอ่ืนจัด

อบรมหรือสัมมนา อยางนอยปละ 1 ครั้ง
2) การศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาดานวิสัยทัศน  อยางนอย 2 ป/คร้ัง
3) สงเสริมการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น
4) การฝกจิต/สมาธิ  ในสถานปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 คร้ัง ๆ ละ 3 วัน

11.2 การพัฒนาความชํานาญการ (สายผูปฏิบัติ)
1) การฝกอบรมและสัมมนาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
2) สงเสริมการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น
3) การจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใหเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ี

11.3 การพฒันาขาราชการบรรจุใหม/การเปลีย่นสายงาน
1) การใหฝกทดลองการปฏิบัติงาน ใหทดลองปฏิบัติงานสําหรับบุคคลที่บรรจุใหม

ภายใตการสอนงานโดยบุคลากรท่ีมีความสามารถในหนาท่ี
2) การปฐมนิเทศ  แนะนําช้ีแจงกอนบรรจงุานใหมหรือแนะนําที่จะเปล่ียนสายงาน

ใหม
3) การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานใหมีการเปลีย่นงาน อาจจะ  3-4 เดือน/คร้ัง

เพ่ือใหมีความรูเบ้ืองตนในงานหลาย ๆ ดาน

12. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง

จริยธรรมในการปฏิบตัิงาน
พนักงานสวนตําบล พึงมจีรยิธรรมในการปฏิบัติงาน จําแนกได 3 ประการ คือ
1) จริยธรรมของพลเมืองท่ีดี คือพฤติกรรมการรับผิดชอบตอตนเอง ยึดมั่นในหลัก

ศาสนาและวัฒนธรรม
2) จริยธรรมที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ หมายถึง พฤติกรรมปรับตนใหสามารถทํางาน

แปลกใหม พฒันาตนเองใหกาวหนาและสมบูรณทั้งรางกาย สังคมและจิตใจพฤติกรรม การพัฒนากลุม
และสังคม และรูจักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

3) จริยธรรมในตําแหนงหนาที่ ทํางานเพื่องานและสวนรวมเปนสําคัญ รักษาระเบียบ
วินัยของทางราชการ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน สามารถปรบัตัวใหอยูในระบบงานแบบราชการได
อยางมีประสทิธิภาพสูงสดุตอไป

หลักธรรมในการปฏิบัติงาน
พนักงานสวนตําบล พึงยึดหลักธรรมของศาสนาเปนแนวทางในการปฏิบติังาน ดังน้ี
1) สัปปุรสิธรรม 7 คอื ธรรมของคนดี
2) นาถกรณธรรม 10 คือ ธรรมท่ีสอนใหพ่ึงตนเองได
3) อปริหานิยธรรม 7 คือ ธรรมที่นําไป สูความเจริญรุงเรือง
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๑๘

จริยธรรมตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ประการแรก คือ การรกัษาสตัย ความจรงิใจตอตนเองท่ีจะประพฤติปฏิบัติแตส่ิงท่ีเปน

ประโยชนและเปนธรรม
ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัตย ความดี
ประการท่ีสาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมท่ีจะประพฤติลวงความสัตย

ความดีเทาน้ัน
ประการที่สี่ คือ การรูจักละวางความช่ัว ความทุจรติและรูจักสละประโยชนสวนนอย

ของตน เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง

จรรยาบรรณในการปฏบิตัิงาน
1. จรรยาบรรณตอตนเอง

· พึงเปนผูมีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ

· พึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ดวยความซื่อสัตยและไมแสวงหาประโยชน
มชิอบ

· พึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู
ความสามารถ และทกัษะในการทํางานเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ย่ิงข้ึน

2. จรรยาบรรณตอเพ่ือนรวมงาน

· พึงปฏิบัติหนาทีร่าชการดวยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ

· พึงปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยัน
หม่ันเพียร ถูกตองสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสาํคัญ

· พึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการใหเปนประโยชนตอทาง
ราชการอยางเต็มท่ี

3. จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา

· พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมอืชวยเหลือกลุมงานของ
ตน ท้ังในการใหความคิดเห็น การชวยทํางาน และการแกปญหารวมกัน รวมทัง้การเสนอแนะในส่ิงท่ีเห็น
วามีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผดิชอบดวย

· พึงดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบญัชาท้ังในดานการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ
และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา

· พึงละเวนจากการนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน
4. จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม

· พึงใหบริการแกประชาชนอยางเต็มกําลงัความสามารถ

· พึงประพฤติตนใหเปนทีเ่ช่ือถือแกบุคคลทัว่ไป

· พึงละเวนการรบัทรพัยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการ
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