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แผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป
ปงบประมาณ พ.ศ. 255๖ – พ.ศ. 255๙

องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร
อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

-----------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) เรื่อง
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงาน
จางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว กําหนดเพ่ือเปนการปรับปรุงแนวทางการบริหารงาน
บุคคลของลูกจาง ใหเกิดความเหมาะสมและใหการปฏิบัติหนาที่ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เกิดความคลองตัว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชนสูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยไดกําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นนํามาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจางมากําหนดเปนประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง พรอมทัง้ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจาง ๔ ป

๑.๒ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่
6/2547 เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ไดมีมติเห็นชอบกําหนดเปนประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับพนักงานจาง โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป

๑.๓ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกีย่วกบัพนักงานจาง โดยมีการกําหนดประเภทตําแหนงของพนักงานจางและกําหนดแนวทางให
องคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลงัพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนกรอบ
ในการกําหนดประเภทตําแหนง ช่ือตําแหนง ของพนักงานจางในองคการบริหารสวนตําบล โดยใหเสนอให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหองคกร
บริหารสวนตําบลแตงต้ังคณะกรรมการจดัทําแผนอัตรากําลังพนักงานจาง ๔ ป ซ่ึงจะตองวิเคราะหอํานาจ
หนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวาง
แผนการใชกําลงัคน จดัทาํกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง ๔ ป ในการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลตามแผนอัตรากําลงัพนักงานจาง ๔ ป โดยการพิจารณากําหนดประเภท
ตําแหนงพนักงานจาง และลักษะงานจะตองคํานึงถึงแผนอัตรากําลัง ๓ ป ขององคการบริหารสวนตําบล
ประกอบดวย

๑.๔ จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบรหิารสวนตําบลหัวไทร  จึงไดจัดทําแผน
อัตรากําลงัพนักงานจาง 4 ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 255๖ – พ.ศ. 255๙ ข้ึน
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2. วัตถุประสงค

2.1 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน
ระบบการจางพนักงานจางท่ีเหมาะสม ไมซํ้าซอนอันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายขององคการ
บริหารสวนตําบล

2.2 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร มีการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง
การจัดอัตรากําลังพนักงานจางใหสอดคลองกับโครงสรางองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร และให
เหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 25๕2 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวของ

2.3 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกําหนดประเภทตําแหนงและการสรรหาและเลือกสรรตําแหนงพนักงานจางวาถูกตองเหมาะสมหรือไม

2.4 เพือ่เปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชแผนอัตรากําลังพนักงานจาง โดย
จะตองคํานึงถึงแผนอัตรากําลัง ๓ ป รวมถึงการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร
ใหเหมาะสม

2.5 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร สามารถวางแผนการใชอัตรากําลังของ
บุคลากรในองคการบรหิารสวนตําบล การจัดสรรงบประมาณ การสรรหา และการเลือกสรรพนักงานจาง
ในการทาํสัญญาจางพนักงานจาง เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเกิดประโยชนตอ
ประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ ความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกประเภทตําแหนงที่ไมจําเปนในการปฏิบัติภารกิจ สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี

2.6 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร มีการกําหนดตําแหนงพนักงานจางทีส่ามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลที่มีความจําเปนเรงดวน และสนองนโยบายของ
รัฐบาล หรอืมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององคการบรหิารสวนตําบล

2.7 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง
บุคลากรใหเหมาะสม การพัฒนาบุคลากรไดอยางตอเน่ืองมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามท่ีกฎมายหมายกําหนด

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอตัรากําลังพนักงานจาง 4 ป

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังจางขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร
ซึ่งมนีายกองคการบรหิารสวนตําบลหวัไทร  เปนประธาน  เห็นสมควรใหจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงาน
จาง 4  ป โดยมีขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมในเร่ืองตาง ๆ  ดังตอไปน้ี

3.1 วิเคราะหภารกจิ  อาํนาจหนาที่ ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร
ตามพระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖)
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พ.ศ. 25๕2 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนพฒันาจงัหวัด แผนพฒันาอาํเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย
ขององคการบริหารสวนตําบล และสภาพปญหาขององคการบริหารตําบลหวัไทร

3.2 นําโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจดัระบบงาน เพ่ือรองรบัภารกิจตาม
อาํนาจหนาที่ความรับผดิชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความตองการของประชาชน

3.3 กําหนดความตองการพนักงานจางในองคการบริหารสวนตําบลหวัไทร โดยใหหัวหนา
สวนราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับ
ภารกิจและอํานาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการในองคการ
บริหารสวนตําบล ประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง

3.4 กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ
หนาท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล

3.5 จัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคล ตองไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒

3.6 ใหพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถอยางนอยปละ ๑ คร้ัง

4. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน

เ พ่ือใหการวางแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ขององคการบริหารสวนตําบล
หัวไทร เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีไดอยางครบถวน จึงไดวิเคราะห
สภาพปญหาของพื้นที่ตําบลหัวไทร ตามความจําเปนพื้นฐาน และความตองการของประชาชน โดยแบง
ออกเปนดานตาง ๆ  ดังน้ี

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

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

2. ปญหาดานเศรษฐกิจ
2.1 ผลผลติทางการเกษตรตกตํ่าไมมีคุณภาพ
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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 ยังไมท่ัวถึง 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

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 ปญหาความขัดแยงเก่ียวกับการแบงพืน้ท่ีนํ้าเค็ม-นํ้าจืด
8.4 ประชาชนขาดจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
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8.5 ปญหาเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณประโยชน

9. ปญหาดานอ่ืน ๆ
9.1 การประสานงานกับหนวยงานของรัฐหรือทองถ่ินอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ความตองการของประชาชน
ประชาชนมีความตองการใหองคการบรหิารสวนตําบล  ดําเนินการปรับปรงุแกไขปญหาให

ครอบคลมุทุกดาน   โดยเฉพาะอยางย่ิงดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานแหลงนํ้า ดานเศรษฐกิจและดานสังคม
ซ่ึงเปนปญหาหลกัท่ีกระทบตอความเปนอยูของประชาชนโดยตรง และองคการบริหารสวนตําบล จะตอง
ดําเนินการแกไขตามภารกิจและอาํนาจหนาที ่เพ่ือยกระดับความเปนอยูของประชาชนใหดีย่ิงข้ึน

5. ภารกจิ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล

องคการบริหารสวนตําบล มีภารกิจอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และรวมท้ังกฎหมาย
อ่ืน  กําหนดใหมอํีานาจหนาทีท่ี่จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนที่ใหตรงกับความตองการของ
ประชาชน โดยกําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2542   ไดแบงภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลออกเปน 7 ดาน ดังน้ี

5.1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   มีภารกิจท่ีเก่ียวของ เชน
(1) การสรางและบํารงุรักษาทางบกและทางนํ้าทีเ่ช่ือมระหวาง อปท.
(2) การสาธารณูปการ
(3) การจดัใหมีและบํารงุทางบก และทางนํ้า
(4) การจดัใหมีและบํารงุทางระบายนํ้า
(5) การจดัใหมีนํ้าสะอาดหรอืการประปา
(6) การจดัใหมีและบํารุงการไฟฟาหรอืแสงสวางโดยวิธีอ่ืน
(7) การจดัใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
(8) การขนสงและวิศวกรรมจราจร

ฯลฯ

5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต   มีภารกิจท่ีเก่ียวของ เชน
(1) การจัดการศึกษา
(2) การปองกัน การบําบัดโรค และการจัดต้ังและบํารงุสถานพยาบาล
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(3) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส

(4) การรกัษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ีสาธารณะ
(5) การจดัใหมีโรงฆาสัตว
(6) การจดัใหมสุีสานและฌาปนสถาน
(7) การจดัใหมี การบาํรุงสถานท่ีสําหรบันักกีฬา การพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ

สวนสัตว ตลอดจนสถานท่ีประชุมอบรมราษฎร
(8) การบาํรุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร

ฯลฯ

5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบรอย   มีภารกิจที่
เกี่ยวของ เชน

(1) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน
(2) การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย
(3) การรกัษาความสงบเรยีบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในตําบล

ฯลฯ

5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว

มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ เชน
(1) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ
(2) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(3) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(4) กิจกรรมเกี่ยวกับการพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
(5) การสงเสริมการทองเที่ยว
(6) การสงเสริมโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ

ฯลฯ

5.5 ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีภารกิจที่
เกี่ยวของ เชน

(1) การคุมครอง ดูและและบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
(3) การจัดตั้งและการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย
(4) การจัดการสิง่แวดลอมและมลพษิตาง ๆ

ฯลฯ

5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  มีภารกิจที่
เกี่ยวของ เชน

(1) การจัดการศึกษา
(๒) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอนัดีงามของทองถ่ิน
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(3)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๔) การศึกษา การทาํนุบํารงุศาสนา และการสงเสริมวัฒนธรรม

ฯลฯ

5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน    มีภารกิจท่ีเก่ียวของ  เชน

(1) การจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง
(2) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(3) สงเสรมิการมสีวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน
(4) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
(5) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ

ประกาศกําหนด
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร
ฯลฯ

จากภารกิจท้ัง 7 ดาน ดังกลาวขางตน จะสามารถแกไขปญหาทีเ่กิดข้ึนในพื้นที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลหวัไทร ไดครอบคลุมทุกดานภายใตกรอบกฎหมายที่ไดกําหนดใหอํานาจและหนาที่ไว
ท้ังน้ีจะตองคํานึงถึงงบประมาณและทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด โดยพิจารณาดําเนินการตามความตองการ
ของประชาชน และสอดคลองกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล

6. ภารกจิหลัก และภารกจิรองทีอ่งคการบริหารสวนตําบล จะดาํเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะตองดําเนินการ เชน
ภารกิจหลัก
1. การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
2. การพฒันาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3. การสงเสริมการเกษตรและปศุสตัว
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. การพัฒนาสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข
7. การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
8. การพฒันาเด็ก และเยาวชน
9. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

10. การพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพ
11. การจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอย

ฯลฯ
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ภารกิจรอง
1. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถ่ิน
2. การพัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. การสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน
4. การสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ เด็กกําพรา และผูดอยโอกาสในชุมชน
5. การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
6. การสนับสนุนและสงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน

ฯลฯ

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป

องคการบริหารสวนตําบลหวัไทร  ไดประกาศกําหนดขนาด อบต. เปนขนาดกลาง เม่ือวันท่ี
8 เมษายน 2551  ตามมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 โดยกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 3 สวน
ไดแก

1) สํานักงานปลัด อบต.
2) สวนการคลัง
3) สวนโยธา
ท้ังน้ี ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล จํานวนท้ังสิน้ 18 อัตรา ลูกจางประจํา

จาํนวน 2 อตัรา พนักงานจางตามภารกิจประเภทผูมีคุณวุฒิ จํานวน 5 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ
ประเภทผูมีทักษะ จํานวน 2 อัตรา  และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 3 อัตรา  แตเนื่องจากที่ผานมา
องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจํานวนมาก และบางตําแหนงที่
กําหนดไวไมสอดคลองกบัภารกจิและปรมิาณงาน  ดังน้ัน จึงจําเปนตองขอกําหนดตําแหนงพนักงานจาง
ใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาท่ี เพ่ือจะใหแกไขปญหาการบรหิารงานภายในขององคการบริหาร
สวนตําบลไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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8.  โครงสรางการกําหนดตําแหนง

จากสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ประกอบกับองคการบริหารสวน
ตําบลหวัไทร มีภารกิจ อํานาจหนาท่ีทีจ่ะตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวภายใตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนด
ไวในพระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  พ.ศ. 2542 โดยมี
การกาํหนดโครงสรางสวนราชการและการจัดแบงสวนราชการภายในของสวนราชการตาง ๆ ดังนี้

1) สาํนักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการ
ท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล และราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง หรอืสวนราชการใดใน
องคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ  รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการใน
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบล  โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน 8 งาน ดังน้ี

1.1) งานบรหิารท่ัวไป
1.2) งานนโยบายและแผน
1.3) งานการเจาหนาท่ี
1.4) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.6) งานสงเสรมิการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.7) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
1.8) งานสงเสริมการเกษตร

2) สวนการคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนและคาจาง
คาตอบแทน เงินบําเหน็จบํานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การ
จัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทาํบัญชีทุกประเภท  ทะเบยีนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการ
เบิกจาย  งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจาํป งานเกีย่วกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลและ
งานอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วของและท่ีไดรบัมอบหมาย  โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน 3 งาน  ดังน้ี

2.1) งานการเงนิและบัญชี
2.2) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
2.3) งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

3) สวนโยธา   มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจออกแบบ  การจัดทําขอมูล
ทางดานวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและงานเขียนแบบ  การตรวจสอบ
การกอสราง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอม
บํารุง  การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง  งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติ
ติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเคร่ืองจักรกล  การควบคุม  การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย  โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน 2 งาน  ดังน้ี

3.1) งานกอสราง
3.2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร
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การวิเคราะหกาํหนดตําแหนง

องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ไดวิเคราะหภารกิจหลักและภารกิจรอง ปริมาณงาน
รวมทัง้โครงสรางการกําหนดสวนราชการ เพื่อประมาณการใชอัตรากําลังของพนักงานจางในอนาคตใน
ระยะเวลา 4 ป ตอไปขางหนา วาจะมีการใชอัตรากําลังพนักงานจางจํานวนเทาใด จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจและปริมาณงาน และความคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร
ท้ังน้ี เพือ่ใหการบริหารงานเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ จึงกําหนดตําแหนงพนักงานจางในแผนอัตรากําลัง
พนักงานจาง 4 ป ในแตละสวนราชการตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
พนักงานจางตามภารกิจประเภทผูมีทักษะ
1.1 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน  ๑  อัตรา
1.๒ ผูดูแลเด็ก จํานวน  ๑  อัตรา
1.๓ พนักงานขับรถยนต จํานวน  2  อัตรา
พนักงานจางท่ัวไป
1.๔ แมบาน จํานวน  1  อัตรา

รวมพนักงานจางสํานักงานปลัด อบต. จํานวน  ๕  อัตรา

2) สวนการคลัง
พนักงานจางตามภารกิจประเภทผูมีคุณวุฒิ
2.1 ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบญัชี จํานวน  1  อัตรา
2.2 ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ จํานวน  1  อัตรา

รวมพนักงานจางสวนการคลัง จํานวน  2  อัตรา

3) สวนโยธา
พนักงานจางตามภารกิจประเภทผูมีทักษะ
3.1 พนักงานขับเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา จํานวน  1  อัตรา

รวมพนักงานจางสวนโยธา จํานวน  1  อัตรา

องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ไดวิเคราะหตําแหนงโดยคํานึงถึงภารกิจและปริมาณงาน
ตาง ๆ ในอนาคต จึงขอยุบเลิกและกําหนดตําแหนงใหมจากแผนอัตรากําลงัเดิม ดังน้ี

พนักงานจางตามภารกิจประเภทผูมีทักษะ
(1) ปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจประเภทผูมีคุณวุฒิในสํานักงานปลัด ตําแหนง

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จาํนวน 1 อัตรา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เนื่องจากพนักงานจางตามภารกิจ
เดิม ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน ๑ อัตรา  จะส้ินสุดสัญญาจางในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จึงตองกําหนดตําแหนง
ดังกลาวเปนตําแหนง ผูชวยครูผูด ูแลเด็ก เพื่อใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติในการจางพนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และผูชวยครูผูดูแลเด็ก รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๙.๙/ว๓๒ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ตําแหนงและวทิยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (เพิ่มเติม) ประกาศ
ณ วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
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(2) กาํหนดตาํแหนงพนกังานจางทัว่ไปในสาํนักงานปลดั อบต. ตําแหนง แมบาน จาํนวน 1 อัตรา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือใหการดําเนินการดานการใหบริการแกประชาชนสามารถดําเนินการ
ไดอยางรวดเรว็ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี

(3) ยุบเลิกตําแหนงพนักงานจางทัว่ไปในสํานักงานปลัด อบต. ตําแหนง ยาม  จํานวน 1 อัตรา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เน่ืองจากในปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลไดมีการจางเหมาบริการยาม
เพ่ือดูแลความสงบเรียบรอยท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลอยูแลว ประกอบกับเพ่ือเปนการลดภาระ
คาใชจายดานบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดวย

(4) กําหนดตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจประเภทผูมีคุณวุฒิเพิ่มใหมในสวนการคลัง
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อรองรับ
ภารกิจ และปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึนในอนาคต ประกอบกับมีความจําเปนในการดําเนินการดานการเงินและ
บัญชีใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนไดเปนอยางดี

(5) ยุบเลกิตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจประเภทผูมีคุณวุฒิในสวนการคลัง ตําแหนง ผูชวย
เจาหนาที่การเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557  เมื่อสรรหาและสั่งจาง
พนักงานจางตามภารกิจในตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบญัชี ไดแลว ประกอบกับเพ่ือเปนการ
ลดภาระคาใชจายดานบุคลากรขององคการบรหิารสวนตําบลดวย

(6) กําหนดตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจประเภทผูมีทักษะเพ่ิมใหมในสวนโยธา ตําแหนง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จาํนวน 1 อัตรา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เนื่องจากปจจุบัน
สวนโยธาไมมีผูรับผิดชอบดูแลและขับรถกระเชาไฟฟา

(7) ยุบเลกิตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจประเภทผูมีคุณวุฒิในสวนโยธา ตําแหนง ผูชวยชาง
ไฟฟา จาํนวน 1 อตัรา เนือ่งจากในปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลไดมีการจางเหมาบริการชางไฟฟา
เพ่ือทาํหนาท่ีซอมแซมและบํารุงรักษาระบบไฟฟาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบรหิารสวนตําบลอยูแลว
ประกอบกบัเพือ่เปนการลดภาระคาใชจายดานบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดวย

(8) ยุบเลกิตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจประเภทผูมีคุณวุฒิในสวนโยธา ตําแหนง พนักงาน
ผลตินํ้าประปา จํานวน 1 อัตรา เน่ืองจากระบบประปาขององคการบริหารสวนตําบล ไดอยูในการดูแลและ
บริหารจัดการโดยหมูบานท้ังหมด จึงไมมีความจําเปนตองมีพนักงานจางในตําแหนงดังกลาว ประกอบกับเพ่ือ
เปนการลดภาระคาใชจายดานบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดวย

(9) ยุบเลิกตําแหนงพนักงานจางทั่วไปในสวนโยธา ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
เน่ืองจากในปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลไดมีการจางเหมาบริการคนงานทั่วไป ซ่ึงเพียงพอตอ
ภาระหนาท่ีทีรั่บผิดชอบ จึงไมมีความจําเปนตองมีพนักงานจางในตําแหนงดังกลาว ประกอบกับเพ่ือเปน
การลดภาระคาใชจายดานบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดวย
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2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559

สํานกังานปลัด อบต.

พนกังานจางตามภารกิจประเภทผูมีทักษะ

1 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ๑ 1 1 1 1 - - - -

๒ ผูดูแลเด็ก ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - -

๓ พนักงานขับรถยนต 2 2 2 2 2 - - - -

พนกังานจางทั่วไป

๔ ยาม 1 - - - - -๑ - - - *ยุบเลิก

๕ แมบาน - 1 1 1 1 +1 - - - *กําหนดเพิ่ม

5 5 5 5 5 - - - -

สวนการคลัง

พนักงานจางตามภารกิจประเภทผูมีคุณวุฒิ

๖ ผูชวยเจาพนักงานการเงนิและบัญชี - 1 1 1 1 +1 - - - *กําหนดเพิ่ม

๗ ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี 1 1 - - - - -1 - - *ยุบเลิก

๘ ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ 1 1 1 1 1 - - - -

2 3 2 2 2 +1 -1 - -

สวนโยธา

พนักงานจางตามภารกิจประเภทผูมีคุณวุฒิ

9 ผูชวยชางไฟฟา 1 - - - - -๑ - - - *ยุบเลิก

พนกังานจางตามภารกิจประเภทผูมีทักษะ

๑๐ พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา - 1 1 1 1 +1 - - - *กําหนดเพิ่ม

พนกังานจางทั่วไป

๑๑ พนักงานผลิตน้ําประปา 1 - - - - -๑ - - - *ยุบเลิก

๑๒ คนงานท่ัวไป 1 - - - - -๑ - - - *ยุบเลิก

3 1 1 1 1 -๒ - - -

๑๐ 9 8 8 8 -1 -1 - -

รวม

รวม

รวม

รวมทั้งสิ้น

กรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ระหวางป พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลําดับ

ที่
สวนราชการ

กรอบ

อัตรา
อัตราตําแหนงที่คาดวาจะตอง เพิ่ม/ลด (+/-)

หมายเหตุ
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2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559

1 สํานักงานปลัด อบต. ๕ 5 5 5 5 - - - -

2 สวนการคลัง 2 3 2 2 2 +1 -1 - -

3 สวนโยธา ๓ 1 1 1 1 -๒ - - -

10 9 8 8 8 -1 -1 - -รวม

สรุปกรอบอตัรากําลังพนักงานจาง 4 ป (พ.ศ. 2556 - 2559)

ขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลําดับท่ี สวนราชการ
กรอบ

อัตรา
อัตราตําแหนงท่ีคาดวาจะตอง เพิม่/ลด (+/-)

หมายเหตุ
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1. สํานักงานปลดั อบต. มีอัตรากําลังพนักงานจาง ปจจุบัน 3 ตาํแหนง 4 อัตรา  ดังนี้

2556 2557 2558 2559

พนักงานจางตามภารกิจ

1 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 1 7,640 91,680 - - - -

2 ผูดูแลเด็ก 1 6,270 75,240 - - - -
3 พนักงานขับรถยนต 2 12,800 153,600 62,400  12,960  13,920  14,640

2. ป 2556 มีความตองการกําหนดตําแหนงพนักงานจาง เพ่ิมข้ึน 1 ตาํแหนง 1 อัตรา  ดังน้ี

2557 2558 2559

พนักงานจางทัว่ไป

1 แมบาน 1 -        -        -

3. ตั้งงบประมาณรายจายประจําป ดังนี้

ท่ี ป 2556

1 24,200,000
ป 2558 ป 2559

26,620,000 29,282,000 32,210,200

จํานวน

(คน)

108,000

ป 2557

อัตรา

คาตอบแทน

รวม

(บาท)

ข้ันทีเ่พ่ิมในแตละป

ท่ี ตําแหนง
จํานวน

(คน)

อัตรา

คาตอบแทน

ข้ันท่ีเพ่ิมในแตละป

ท่ี ตําแหนง

9. ภาระคาใชจายเกีย่วกับอัตราคาตอบแทน (คาจาง) และประโยชนตอบแทนอ่ืน (แยกตามสวนราชการ)
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1. สวนการคลงั   มีอัตรากําลงัพนักงานจาง ปจจุบัน 2 ตาํแหนง 2 อัตรา  ดังน้ี

2556 2557 2558 2559

พนักงานจางตามภารกิจ

1 ผูชวย จนท.การเงินฯ 1 6,530 78,360 29,640 - - -

2 ผูชวย จนท.พัสดุ 1 6,050 72,600 35,400   6,480     6,960     7,320

2. ป 2556 มีความตองการกําหนดตําแหนงพนักงานจาง เพ่ิมข้ึน 1 ตาํแหนง 1 อัตรา  ดังน้ี

2557 2558 2559

พนักงานจางตามภารกิจ

1 ผูชวย จพง.การเงินฯ 1 6,480     6,960     7,320

3. ต้ังงบประมาณรายจายประจําป ดังน้ี

ท่ี ป 2556

1 24,200,000

ข้ันทีเ่พ่ิมในแตละป

ท่ี ตําแหนง
จํานวน

(คน)

อตัรา

คาตอบแทน

ข้ันท่ีเพ่ิมในแตละป

ท่ี ตําแหนง
จํานวน

(คน)

108,000

ป 2557

อัตรา

คาตอบแทน

รวม

(บาท)

ป 2558 ป 2559

26,620,000 29,282,000 32,210,200
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1. สวนโยธา   ปจจุบันไมมอัีตรากําลงัพนักงานจาง

2556 2557 2558 2559

พนักงานจางตามภารกิจ

- - - -           -         -         -         -         -

พนักงานจางทัว่ไป

- - - - - - - - -

2. ป 2556 มีความตองการกําหนดตําแหนงพนักงานจาง เพ่ิมข้ึน ๑ ตําแหนง ๑ อัตรา  ดังน้ี

2557 2558 2559

พนักงานจางตามภารกิจ

1 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา๑ 6,480     6,960     7,320

3. ต้ังงบประมาณรายจายประจําป ดังน้ี

ท่ี ป 2556

1 24,200,000
ป 2559

26,620,000 29,282,000 32,210,200

108,000

ป 2557 ป 2558

รวม

(บาท)

ข้ันท่ีเพ่ิมในแตละป

ท่ี ตําแหนง
จํานวน

(คน)

อัตรา

คาตอบแทน

ข้ันทีเ่พ่ิมในแตละป

ท่ี ตําแหนง
จํานวน

(คน)

อตัรา

คาตอบแทน
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องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ตองนําผลวิเคราะหการกําหนดอัตรากําลังพนกังานจาง มาคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล เพ่ือควบคุมการใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ไมใหเกินกวารอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําปใหเปนไปตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ดังนี้

จํานวน

(คน)

เงินคา

ตอบแทน
2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559

สํานักงานปลัด อบต.

พนักงานจางตามภารกจิ (มทีกัษะ)

1.1 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 1 - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  เงินอุดหนุน

๒ ผูดูแลเด็ก ๑  - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  เงินอุดหนุน

๓ พนักงานขบัรถยนต 2   153,600 - - - -     62,400     12,960     13,920     14,640       216,000       228,960       242,880       257,520

พนักงานจางทัว่ไป

๔ แมบาน -             -   +1 - - -   108,000             -                -                -          108,000       108,000       108,000       108,000

สวนการคลงั

พนักงานจางตามภารกจิ (มคีุณวฒุิ)

๕ ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี -             -   +1 - - -   108,000       6,480       6,960       7,320       108,000       114,480       121,440       128,760

๖ ผูชวยเจาหนาท่ีพสัดุ 1     72,600 - - - -     35,400       6,480       6,960       7,320       108,000       114,480       121,440       128,760

๗ ผูชวยเจาหนาที่การเงนิและบัญชี 1     78,360 - -1 - -     29,640             -                -                -          108,000                 -                    -                    -

สวนโยธา

พนักงานจางตามภารกจิ (มทีกัษะ)

๘ พนักงานขบัเคร่ืองจักรกลขนาดเบา -             -   +1 - - -   108,000       6,480       6,960       7,320       108,000       114,480       121,440       128,760

(4) รวม 6   304,560 +๓ -1 - -   451,440     32,400     34,800     36,600      756,000      680,400      715,200      751,800

(5) ประมาณการประโยชนตอบแทนอื่น 20%       151,200      136,080      143,040      150,360

(6) เงินเดอืน/สิทธิประโยชนของขาราชการ    4,335,400   4,595,524   4,871,255   5,163,531

(7) รวมเปนคาใชจายบุคคลทัง้สิน้    5,242,600   5,412,004   5,729,495   6,065,691

(8) คิดรอยละ 40           21.66          20.33          19.57          18.83

ภาระคาใชจายที่เพิ่มขึน้ คาใชจายรวม
หมาย

เหตุ
ที่ ช่ือสายงาน

จํานวนท่ีมอียูปจจุบัน อัตรากําลังพนักงานจางเพ่ิม/ลด

10. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับอัตราคาตอบแทน (คาจาง) และประโยชนตอบแทนอ่ืน (รวม)
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11. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ

  โครงสรางสวนราชการ
องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร

สํานักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป 6)

-งานบริหารทั่วไป
-งานนโยบายและแผน
-งานการเจาหนาท่ี
-งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย
-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
-งานสงเสรมิการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
-งานสงเสริมการเกษตร

สวนการคลงั
(นักบริหารงานการคลงั 7)

-งานการเงินและบัญชี
-งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
-งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

สวนโยธา
(นักบริหารงานชาง 7)

-งานกอสราง
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร

ปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต. 7)
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-พนักงานขับรถยนต (ตามภารกิจ) (2)
-แมบาน (ทั่วไป) (1)

-ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ตามภารกิจ) (๑)
-ผูดูแลเด็ก (ตามภารกิจ) (๑)

ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) พนักงานจางท่ัวไป

จํานวน - 4 ๑

สํานักงานปลัด อบต.

งานบริหารท่ัวไป งานนโยบายและแผน งานการเจาหนาที่ งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนาธรรม

งานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม งานสงเสริมการเกษตร
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-ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (ตามภารกิจ) (1) -ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ (ตามภารกิจ) (1)
-ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบญัชี (ตามภารกิจ) (1)

ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) พนักงานจางท่ัวไป

จํานวน 3 - -

สวนการคลัง

งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
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-พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (ตามภารกิจ) (1)

ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) พนักงานจางท่ัวไป

จํานวน - 1 -

สวนโยธา

งานกอสราง งานออกแบบและควบคุมอาคาร
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12.  บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ

1. สํานักงานปลัด อบต.
กรอบอัตรากําลังพนักงานจาง

ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา
ช่ือตําแหนง ประเภทพนักงานจาง

อัตรา
คาตอบแทน

หมายเหตุ

1. นางสาวกาญจนา   ศรีวารินทร ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ตามภารกิจ (ผูมีทักษะ) 7,640
2. นางสาววิชชุดา     สุขชวย ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ผูดูแลเด็ก ตามภารกิจ (ผูมีทักษะ) 6,270
3. นายไพรตัน         ดําจนัทร ป.6 พนักงานขับรถยนต ตามภารกิจ (ผูมีทักษะ) 6,530
4. นายวุฒิชัย          ดําชุม ป.๖ พนักงานขับรถยนต ตามภารกิจ (ผูมีทักษะ) 6,270
๕. - - แมบาน ท่ัวไป 9,000

2. สวนการคลัง
กรอบอัตรากําลังพนักงานจาง

ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา
ช่ือตําแหนง ประเภทพนักงานจาง

อัตรา
คาตอบแทน

หมายเหตุ

1. นางสาววรรณิษา   ห้ินประดับ บธ.บ. (การบัญชี) ผช.จนท.การเงินและบัญชี ตามภารกิจ (ผูมีคุณวฒุิ) 6,530
2. นายยทุธิชัย         ออนเกตุพล บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ ตามภารกิจ (ผูมีคุณวฒุิ) 6,050
3. - - ผช.จพง.การเงินและบัญชี ตามภารกิจ (ผูมีคุณวฒุิ) 9,000

3. สวนโยธา
กรอบอัตรากําลังพนักงานจาง

ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา
ช่ือตําแหนง ประเภทพนักงานจาง

อัตรา
คาตอบแทน

หมายเหตุ

1. - - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา ตามภารกิจ (ผูมีทักษะ) 9,000
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13.  แนวทางการพัฒนาพนักงานจาง

1) การใหฝกทดลองการปฏิบัติงาน ใหทดลองปฏิบัติงานสําหรับบุคคลที่ไดรับการสั่งจางใหม
ภายใตการสอนงานโดยบคุลากรทีม่คีวามสามารถในหนาที่

2) การปฐมนิเทศ  แนะนําช้ีแจงกอนสัง่จางใหม
3)  การฝกอบรมและสมัมนาตามหลักสตูรตางๆ ท่ีจัดข้ึนเอง หรือทีห่นวยงานอ่ืนจดัอบรม

หรือสัมมนา อยางนอยปละ 1 ครั้ง
4) การศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาดานวิสัยทัศน  อยางนอย 2 ป/คร้ัง
5) สงเสริมการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น
6) การฝกจิต/สมาธิ  ในสถานปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 คร้ัง ๆ ละ 3 วัน
7) การจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใหเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ี

14. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานจาง

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
พนักงานจาง พึงมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จําแนกได 3 ประการ คือ
1) จริยธรรมของพลเมืองที่ดี คือพฤติกรรมการรับผิดชอบตอตนเอง ยึดมั่นในหลักศาสนา

และวัฒนธรรม
2) จรยิธรรมที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ หมายถึง พฤติกรรมปรับตนใหสามารถทํางาน

แปลกใหม พัฒนาตนเองใหกาวหนาและสมบรูณท้ังรางกาย สังคมและจิตใจพฤติกรรม การพัฒนากลุม
และสังคม และรูจักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

3) จริยธรรมในตําแหนงหนาท่ี ทํางานเพ่ืองานและสวนรวมเปนสาํคัญ รักษาระเบียบวินัย
ของทางราชการ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน สามารถปรับตัวใหอยูในระบบงานแบบราชการได
อยางมีประสทิธิภาพสูงสดุตอไป

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

จริยธรรมตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ประการแรก คือ การรักษาสัตย ความจริงใจตอตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปน

ประโยชนและเปนธรรม
ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัตย ความดี
ประการท่ีสาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะประพฤติลวงความสัตย ความดีเทาน้ัน
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ประการที่สี ่คือ การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริตและรูจกัสละประโยชนสวนนอยของตน
เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
1. จรรยาบรรณตอตนเอง

· พึงเปนผูมีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ

· พึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ดวยความซ่ือสัตยและไมแสวงหา
ประโยชนมิชอบ

· พึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู
ความสามารถ และทักษะในการทํางานเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ย่ิงข้ึน

2. จรรยาบรรณตอเพ่ือนรวมงาน

· พึงปฏิบัติหนาทีร่าชการดวยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ

· พึงปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยัน
หม่ันเพียร ถูกตองสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสาํคัญ

· พึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการใหเปนประโยชนตอทาง
ราชการอยางเต็มท่ี

3. จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา

· พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือกลุมงานของ
ตน ท้ังในการใหความคิดเห็น การชวยทํางาน และการแกปญหารวมกัน รวมทัง้การเสนอแนะในส่ิงท่ีเห็น
วามีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผดิชอบดวย

· พึงดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาทั้งในดานการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ
และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา

· พึงละเวนจากการนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน
4. จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม

· พึงใหบริการแกประชาชนอยางเต็มกําลงัความสามารถ

· พึงประพฤติตนใหเปนทีเ่ช่ือถือแกบุคคลทัว่ไป

· พึงละเวนการรบัทรพัยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการ
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