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๑. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการอัตรากาลังของหน่ วยงานรัฐ เป็ นสิง่ ที่สาคัญและต้องดาเนินการต่อเนื่อง
เนื่องจากการกาหนดอัตรากาลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กบั การกาหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ทีม่ คี วามสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้อง
กัน ประกอบกับ แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี งบประมาณ 2558 – 2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาทราย จะสิ้นสุ ดลงในวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังนัน้ องค์การบริหารส่ว นต าบลเขาทราย จึง
จาเป็ นต้อง จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี งบประมาณ 2561 – 2563 ให้สอดรับและสัมพันธ์กบั แผน
อัตรากาลังฉบับเดิมเป็ นสาคัญ เพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากาลังของหน่ วยงานให้มคี วามสมบูรณ์และ
ต่อเนื่อง โดยใช้หลักการและวิธกี ารจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี งบประมาณ 2561 – 2563 ดังนี้
๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทัวไปเกี
่
่ยวกับ
อัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล กาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ว่าจะมีตาแหน่ง
ใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ลักษณะงานทีต่ ้อง
ปฏิบตั ิ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทัง้ ภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบล ที่
จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย จัดทาแผนอัตรากาลังของพนักงานส่วน
ตาบล เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่ งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดพิจิตร
ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) ได้มมี ติเห็นชอบประกาศการกาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล เพือ่ เป็ นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วน
ตาบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดพิจิตร พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน
จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข ในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตาม
แผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่ าวองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย จึงได้จดั ทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี งบประมาณ 2561 – 2563 ขึน้
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๒. วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ ที่จะได้รบั
๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
2.1.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน
ทีเ่ หมาะสมไม่ซ้าซ้อน
๒.1.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย มีการกาหนดตาแหน่ งการจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ตามกฎหมายจัดตัง้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
๒.1.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดพิจติ ร สามารถตรวจสอบการกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๒.1.๔ เพือ่ เป็ นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อตั รากาลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย
๒.1.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุ
แต่งตัง้ พนักงานส่วนตาบล เพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิต่์ อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่ วยงานที่ไม่จาเป็ นการปฏิบตั ิภารกิจ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็ นอย่างดี
๒.1.๖ เพือ่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหาร
งานบุคคลให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด
๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
2.2.๑ ผูบ้ ริหารและพนักงานส่วนตาบล ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
กาลังคน ตาแหน่งและหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีเ่ หมาะสมตามปริมาณและคุณภาพทีต่ อ้ งการ
2.2.2 องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย มีอตั รากาลังทีเ่ หมาะสม เพือ่ เป็ นเครื่องมือในการ
บริหาร สร้างขวัญกาลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน
2.2.๓ การจัดทาแผนอัตรากาลัง ทาให้สามารถพยากรณ์สงิ่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต และ
สามารถเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดงั กล่าวไว้ล่วงหน้าได้
2.2.๔ การจัดทาแผนอัตรากาลัง ทาให้ทราบข้อมูลพืน้ ฐานทัง้ ด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกีย่ วกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ
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2.2.๕ การจัดทาแผนอัตรากาลัง เป็ นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล
และวางแผนให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นาไปสูเ่ ป้ าหมายในภาพรวมได้
2.2.๖ เป็ นต้นแบบทีด่ ใี ห้กบั หน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

3. กรอบแนวคิ ด ขอบเขต ความสาคัญ และกระบวนการ ในการจัดทาแผนอัตรากาลัง
๓ ปี
3.๑ กรอบแนวคิ ดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
3.1.1 กรอบแนวคิ ดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนนัน้ จะเป็ นส่วนหนึ่งของการวางแผนกาลังคนในภาพรวม
ขององค์กร ซึง่ นักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้
• The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริ กา ให้ความหมาย
ของการวางแผนกาลังคน คือ “กระบวนการทีเ่ ป็ นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาทางานให้
บรรลุเป้ าหมายองค์กร และดาเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพือ่ ให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนัน้ ในการ
กาหนดกรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกาหนดจานวนและคุณภาพของทุนมนุษย์
ทีอ่ งค์กรต้องการเพือ่ ให้สามารถทางานได้ตามเป้ าหมายขององค์กร
• International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของการ
วางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้า นก าลัง คนให้ส อดคล้อ งกับทิศ ทางธุ รกิจขององค์ก ร โดยการ
วิเคราะห์สภาพกาลังคนขององค์กรที่มอี ยู่ในปั จจุบนั เปรียบเทียบกับความต้องการกาลังคนในอนาคตว่ามี
ส่วนต่างของความต้องการอย่างไร เพื่อทีจ่ ะพัฒนาหรือวางแผนดาเนิน การให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้ าหมาย
และวัตถุประสงค์ท่วี างไว้” โดยการกาหนดกรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจเป็ นการหาความต้องการ
ก าลังในอนาคตที่จะทาให้อ งค์ก รบรรลุ ภารกิจ เป้ าหมายและวัต ถุ ประสงค์ท่ีกาหนดไว้ ( Mission-based
manpower planning)
• ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็ นกระบวนการ
ในการก าหนดความต้อ งการบุค ลากรล่ว งหน้ าในแต่ล ะช่วงเวลาว่า องค์ก รต้อ งการบุค ลากรประเภทใด
จานวนเท่าไร และรวมถึงวิธกี ารในการได้มาซึ่งบุคลากรทีก่ าหนดไว้ล่วงหน้านี้ดว้ ย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้
รวมตัง้ แต่การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพิม่ ศักยภาพของ
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บุค ลากรภายในให้มีคุ ณ สมบัติค รบถ้ว นตามที่ต้อ งการ นอกจากนัน้ ยังรวมถึงการรักษาไว้ซ่ึงบุค ลากร
ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์การ”
• สานักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กาลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดาเนินการอย่างเป็ นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านกาลังคน เพื่อนาไปสู่การกาหนดกลวิธีท่จี ะให้ได้กาลังคนในจานวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบตั งิ านในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากาลังคนเหล่านัน้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทัง้ นี้เพือ่ ธารงรักษากาลังคนทีเ่ หมาะสมไว้กบั องค์กรอย่างต่อเนื่อง”
• กรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิ่ น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคน ใน
คู่มือ การจัด ท าแผนอัต ราก าลัง 3 ปี ว่ า การวางแผนก าลัง คน (Manpower Planning) หรือ การวางแผน
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์เ ป็ นกิจกรรมหรือ งาน ในการกาหนดวัต ถุ ป ระสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุ ด ไว้
ล่วงหน้าเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับดาเนินการให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยการดาเนินการอย่าง
เป็ นระบบในการวิเคราะห์ และวิเคราะห์เกีย่ วกับอุปสงค์ และอุปทานกาลังงาน เพือ่ นาไปสูก่ ารกาหนดวิธกี าร
ทีจ่ ะให้ได้กาลังคนทีม่ คี วามรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทัวไป
่ การมีจานวนและคุณภาพที่
จะปฏิบตั งิ านในเวลาต้องการ
เป็ นกระบวนการทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดสรรจานวนอัตรากาลังทีเ่ หมาะสม
และคัดเลือกทีม่ คี ุณสมบัตติ รงตามทีต่ ้องการเข้ามาทางานในองค์กรในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม เพื่อปฏิบตั งิ าน
ได้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกาลังคนคือ วิธกี ารทีจ่ ะให้ได้มาซึ่งทรัพยากร
มนุษย์และรูจ้ กั ปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านัน้ ให้อยู่กบั องค์กรต่อไป
จากค าจ ากัด ความของนั ก วิ ช าการต่ า งๆ จึ ง อาจสรุ ป ได้ ว่ า การก าหนดกรอบ
อัตรากาลังนัน้ เป็ นการระบุว่าองค์กรต้องการจานวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มาก
น้ อยเพียงใดทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคตเพื่อให้ องค์กรสามารถปฏิ บตั ิ ภารกิ จบรรลุตามยุทธศาสตร์
ภารกิ จและเป้ าหมายที่กาหนดไว้
3.1.2 กรอบแนวคิ ดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(1) แนวคิ ดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
การวางกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุค ลากร
ภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ทีเ่ น้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย
กระจายอานาจการบริหารจัดการ มีความคล่อ งตัว และมีเจ้าภาพทีช่ ดั เจน อีกทัง้ ยังได้กาหนดให้เป็ นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ดี ว้ ย ในการกาหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อตั รากาลังแต่ละ
ประเภทอย่ างเหมาะสมกับ ภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้ส อดคล้อ งกับภารกิจ และลักษณะงานข อง
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ดังนี้
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พนักงานส่วนตาบล : ปฏิบตั งิ านในภารกิจหลัก ลักษณะงานทีเ่ น้นการใช้
ความรูค้ วามสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็ นงานวิชาการ งานทีเ่ กีย่ วข้องกับการกาหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มคี วามต่อเนื่องในการทางาน มีอานาจหน้าที่ในการสังการบั
่
งคับบัญชา ผู้ใต้บงั คับบัญชา
ตามลาดับชัน้ กาหนดตาแหน่งแต่ละประเภทของพนักงานส่วนตาบลไว้ ดังนี้
- สายงานบริหารงานท้องถิน่ ได้แก่ ปลัด รองปลัด
- สายงานอานวยการท้องถิน่ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผูอ้ านวยการ
กอง
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานทีบ่ รรจุเริม่ ต้นด้วยคุณวุฒปิ ริญญาตรี
- สายงานทัวไป
่ ได้แก่ สายงานทีบ่ รรจุเริม่ ต้นมีคุณวุฒติ ่ากว่าปริญญาตรี
•

ลูกจ้างประจา : ปฏิบตั งิ านทีต่ ้องใช้ทกั ษะและประสบการณ์ จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจาต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มกี ารกาหนดอัตราขึ้นมาใหม่ หรือกาหนด
ตาแหน่ งเพิม่ จากที่มอี ยู่เดิมและให้ยุบเลิกตาแหน่ ง หากตาแหน่ งที่มอี ยู่เดิมเป็ นตาแหน่ งว่า ง มีคนลาออก
หรือเกษียณอายุราชการ โดยกาหนดเป็ น ๓ กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มงานบริการพืน้ ฐาน
- กลุ่มงานสนับสนุน
- กลุ่มงานช่าง
•
พนักงานจ้าง : ปฏิบตั งิ านเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานทีม่ ี
กาหนดระยะเวลาการปฏิบตั งิ านเริม่ ต้นและสิน้ สุดทีแ่ น่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสัน้ หลักเกณฑ์
การกาหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทรายเป็ นองค์การบริหารส่วน
ตาบลขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปั จจัยหลายอย่าง จึงกาหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง ๒ ประเภท
ดังนี้
- พนักงานจ้างทัวไป
่
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
•
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แผนภูมิอัตรากาลัง
แสดงสัดส่วนของบุคลากรในสังกัด อบต.เขาทราย

พนักงานจ้างทั่วไป จานวน
9 คน คิดเป็ น
21%

พนักงานส่วนตาบล และ
พนักงานครู จานวน 30 คน คิด
เป็ น
43%

พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน
12 คน คิดเป็ น
30%

ลูกจ้างประจาจานวน 0 คน
คิดเป็ น
0%

(2) แนวคิ ดเรื่องการกาหนดสายงานและตาแหน่ งงาน ในส่วนราชการ
การจัดสรรอัตรากาลังให้มปี ระสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
กาหนดสายงานและคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลมาก
ยิง่ ขึ้น โดยจุดเน้นคือ กาหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทัง้ เอื้อต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็ นต้น
ทัง้ นี้องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ได้พจิ ารณาด้วยว่าอัตรากาลังที่มอี ยู่ในปั จจุบนั มีคุณสมบัตทิ งั ้ ใน
เชิงคุณภาพและปริมาณเป็ นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารกาหนดอัตรากาลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้
พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒกิ ารศึกษา กลุ่มอาชีพทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบหลัก ดังนี้
- สานักงานปลัด คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒกิ ารศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ
และแต่งตัง้ ให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสานักงานปลัด ส่วนใหญ่
จะเน้นทีเ่ รื่องการวางแผน นโยบาย อานวยการทัวไป
่ การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒกิ ารศึกษา ทีใ่ ช้ใน
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การบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒติ ามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ล ะ
ตาแหน่งสามารถปฏิบตั งิ านได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ทแ่ี ต่ละคนมี
- กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒกิ ารศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตัง้ ให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่ งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่อ ง
การเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒกิ ารศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตัง้ จะใช้
คุณวุฒติ ามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบตั งิ าน
ได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ทแ่ี ต่ละคนมี
- กองช่ าง คุ ณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใ ช้ใ นการบรรจุ และ
แต่งตัง้ ให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่
เรื่องสายงานช่าง การก่อสร้าง การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒกิ ารศึกษา ทีใ่ ช้ในการ
บรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒติ ามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่ง
สามารถปฏิบตั งิ านได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ทแ่ี ต่ละคนมี
- กองการศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม คุ ณ สมบัติ ความรู้ ทัก ษะ วุ ฒิ
การศึก ษา ที่ใ ช้ใ นการบรรจุ และแต่งตัง้ ให้พนักงานส่ว นต าบล ลู กจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารง
ตาแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นทีเ่ รื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนา
การศึกษา ประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิน่ ภูมปิ ั ญญา การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒกิ ารศึกษา ทีใ่ ช้ในการ
บรรจุแต่งตัง้ จะใช้คุณวุฒติ ามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่ ง
สามารถปฏิบตั งิ านได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ทแ่ี ต่ละคนมี
3.1.3 แนวคิ ดในการวิ เคราะห์อปุ สงค์กาลังคน (Demand Analysis)
เพื่อ ก าหนดกรอบอัต ราก าลัง ให้ ส อดคล้ อ งกับ ภาระงาน จ าเป็ นต้ อ งสร้ า ง
กระบวนการรวบรวมข้อมูลทีส่ ะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็ น 3 มิติ
เชิงเวลาคือ
มิตขิ อ้ มูลในอดีต มิตขิ อ้ มูลในปั จจุบนั และมิตขิ อ้ มูลในอนาคต ดังตาราง
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FTE

360

Drivers

Can't measure workload by just looking at history
Can't measure workload by just looking at forecast

จากไดอะแกรมทีแ่ สดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย ไม่อาจขึ้นอยู่กบั กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้อง
อาศัยการผสมผสานและความสอดคล้องสม่าเสมอ (Consistency) ของหลายมิตทิ ย่ี นื ยันตรงกัน เช่นเดียวกัน
กับ American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากาลังนัน้
ควรคานึงถึงปั จจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา”
จากมิติการพิจารณาอัตรากาลังด้านบนนัน้ สามารถนามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อตั รากาลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดงั นี้
Strategic objective
Supply Pressure
Spot-looking

Backward-looking
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360 degree+Issue
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“Any study of manpower allocation must take
many factors into consideration”
Effective Manpower Planning Framework

American Academy of Political and Social Science
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เมื่ อ น ากรอบแนวความคิด การวิเ คราะห์ อ ัต ราก าลัง ( Effective Manpower Planning
Framework) มาพิจารณาอัตรากาลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตรากาลัง ในองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ทีม่ อี ยู่ดงั นี้
กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพือ่ ให้การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาทราย บรรลุผลตามพันธกิจทีต่ งั ้ ไว้ จาเป็ นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ให้เหมาะสมกับเป้ าหมายการดาเนินการ
โดยจะเป็ นการพิจารณาว่างานในปั จจุบนั ที่ดาเนินการอยู่นัน้ ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร
หากงานทีท่ าอยู่ในปั จจุบนั ไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอั ตรากาลังให้ปรับเปลี่ยน
ไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปั จจุบนั บางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรร
กาลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้
รองรับสถานการณ์ในอนาคต
การวางแผนอัตรากาลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็ นสาคัญ เช่น ผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถด้านการ
รักษาพยาบาล มีคุณวุฒกิ ารศึกษา ด้านการพยาบาล พยาบาลศาสตร สาธารณสุข ทันตสาธารณสุข ฯลฯ
จะบรรจุให้ดารงตาแหน่ง ในส่วนของงานสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เพือ่ แก้ไขปั ญหาและบริการสาธารณสุข
ให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างทัวถึ
่ ง เป็ นต้น
กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็ นการนาประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่ว มใน
การพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพ ยากรบุค คลมีอยู่อ ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึ งการ
จัดสรรประเภทของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ทราย ดังนัน้ ในการกาหนดอัตรากาลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งทีก่ าหนดในปั จจุบนั มีความเหมาะสม
หรือไม่ หรือควรเปลีย่ นลักษณะการกาหนดตาแหน่ง เพือ่ ให้การทางานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
การวางแผนอัตรากาลังในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ได้กาหนดอัตรากาลัง
ใน แต่ละส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ตาแหน่ งระดับผู้อานวยการกอง มี
หน้าทีบ่ งั คับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั น้ ๆ ทุกตาแหน่ง ตาแหน่งรองลงมาจะเป็ น ตาแหน่ งแต่ละงาน
ซึ่งกาหนดเป็ นสายงานวิชาการ ผู้มคี ุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี ตาแหน่ งสายงานทัวไป
่
ผู้มคี ุณวุฒติ ่ ากว่า
ปริญญาตรี ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
่
ตามลาดับ การกาหนดใน
ลาดับชัน้ เพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รบั ผิดชอบสายงานนัน้ ๆ เป็ นผูม้ คี วามรู้ประสบการณ์ ทีแ่ ต่
ละตาแหน่งควรมีเป็ นสาคัญ
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กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็ นการนาข้อมูลเวลาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดกี ่อนจะ
คานวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้
o พิ จารณางานพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ในสายงาน
ว่า
▪ สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่
▪ มีภาระงานทีต่ อ้ งอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่
▪ การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอือ้ ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่
o พิ จารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า
▪ ลักษณะความเชีย่ วชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาทราย
▪ ไม่มภี าระงาน/ความรับผิดชอบทีต่ ้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย
สายงานอื่นทีเ่ หมาะสมกว่าได้
▪ การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอือ้ ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
การคิ ดปริ มาณงานแต่ละส่วนราชการ
การนาปริมาณงานทีเ่ กิดขึน้ แต่ละส่วนราชการ มาเพือ่ วิเคราะห์การกาหนดอัตรา และ
คานวนระยะเวลาทีเ่ กิดขึน้ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ได้ใช้วธิ คี ดิ จากสูตรการคานวณหาเวลา
ปฏิบตั ริ าชการ ดังนี้
จานวนวันปฏิ บตั ิ ราชการ 1 ปี x 6 = เวลาปฏิ บตั ิ ราชการ
แทนค่า
230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นาที
หมายเหตุ
1. 230
คือ จานวนวัน ใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบตั งิ าน 230 วันโดยประมาณ
2. 6
คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบตั งิ านราชการ เป็ นเวลา 6 ชัวโมง
่
3. 1,380
คือ จานวน วัน คูณด้วย จานวน ชัวโมง
่ / 1 ปี ทางาน 1,380 ชัวโมง
่
4. 82,800 คือ ใน 1 ชัวโมง
่ มี 60 นาที ดังนัน้ 1,380 x 60 จะได้ 82,800 นาที
กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็ นการนาผลลัพธ์ทพ่ี งึ ประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ทราย (ทีย่ ดึ โยงกับตัวชีว้ ดั (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย) มายึดโยงกับจานวน
กรอบกาลังคนทีต่ ้องใช้ สาหรับการสร้างผลลัพธ์ทพ่ี งึ ประสงค์ให้ได้ตามเป้ าหมาย โดยเน้นทีก่ ารปฏิบตั งิ าน
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การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กบั การประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ทราย (การตรวจประเมิน LPA)
กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues: นาประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่าง
น้อยใน 3 ประเด็นดังนี้
▪ ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการ
และการแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนัน้ จะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็ นจานวนมาก เช่น หาก
กาหนดโครงสร้างส่วนราชการ หรือ กาหนดฝ่ าย มากจะทาให้เกิดตาแหน่ งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็ น
ระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาทราย พิจารณาทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปั จจุบนั ของแต่ละส่วนราชการนัน้ มีความ
เหมาะสมแล้ว โดยปั จจุบนั มี 4 ส่วนราชการ ได้แก่ สานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
▪ ประเด็นเรื่องการเกษี ยณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ท
ร
า
ย
เป็ นองค์ก รที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ ง ดังนัน้ จึง ต้อ งมีการพิจารณาถึง การเตรีย มการเรื่อ งกรอบ
อัตรากาลัง ทีจ่ ะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทัง้ นี้ไม่ว่าจะเป็ นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับ
ตาแหน่ งอัตรากาลัง ที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตาแหน่ งที่จะเกษียณอายุ ออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากร
ปฏิบัติงานต่อ เนื่อ ง และสามารถคาดการณ์ วางแผนกาหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ ในอนาคตข้างหน้า
เกีย่ วกับกาลังคนได้
▪ มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องเข้ามาประกอบการพิ จารณา โดยเป็ นข้อ มูล ที่
ได้มาจากแบบสอบถามหรือ การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาทราย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย และหัวหน้าส่วนราชการ ทัง้ 4 ส่วนราชการ การ
สอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย เป็ น
การวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิงาน เพื่อปรับปรุงและกาหนดทิศ ทางให้
สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน
กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากาลังกับ องค์การบริหารส่วน
ตาบลขนาดเดียวกัน พืน้ ทีใ่ กล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลทับคล้อ องค์การบริหารส่วน
ตาบลท้ายทุ่ง และองค์การบริห ารส่วนต าบลเขาเจ็ดลูก ซึ่งองค์การบริหารส่ว นต าบลทัง้ สามแห่ง เป็ น
หน่วยงานทีอ่ ยู่ในเขตพืน้ ทีต่ ดิ ต่อกัน จานวนหมู่บา้ นประชาชน ภูมปิ ระเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน
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แผนภูมิเปรียบเทีบบอัตรากาลัง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใกล้เคียง
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จากแผนภูมกิ ารเปรียบเทียบอัตรากาลัง ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย องค์การ
บริหารส่วนตาบลทับคล้อ องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายทุ่ง และองค์การบริหารส่วนตาบลเขาเจ็ดลูก ซึ่ง
เป็ นองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีประชากร ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมปิ ระเทศใกล้เคียงกัน
และเขตพื้นที่ติดต่อ กัน จะพบว่า การก าหนดอัต ราก าลัง ขององค์ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลทัง้ สามแห่ ง มี
อัต ราก าลังไม่แ ตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนัน้ ในเรื่อ งของการกาหนดต าแหน่ งเมื่อ เปรียบเทียบกับทัง้ สาม
หน่วยงานแล้ว การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี งบประมาณ 2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาทราย จึงยังไม่มคี วามจาเป็ นต้องปรับเกลี่ย ตาแหน่ง ลดตาแหน่ง หรือเพิม่ ตาแหน่ งแต่อย่างใด
และ จานวน ปริมาณคนทีม่ อี ยู่ขณะปั จจุบนั สามารถทีจ่ ะปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนตาแหน่ง
ที่ยงั ว่างไม่มคี นครอง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ได้ขอใช้บญ
ั ชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และคาดการณ์ว่า ในปี งบประมาณ 2561 – 2563 ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี จะได้
พนัก งานส่ว นต าบลจากการสอบ และทาให้พนักงานส่ว นต าบล เพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติง านได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑ –
๒๕๖๓
องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลเขาทราย ได้แต่ ง ตัง้ คณะทางานจัดทาแผนอัต รากาลัง ๓ ปี
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นประธาน
ปลัด องค์ก ารบริห ารส่วนต าบล หัว หน้ าส วนราชการเป็ นคณะทางาน ข้าราชการหรือ พนักงานส่วน
ท้องถิน่ ที่ได้รบั มอบหมายเป็ นเลขานุ การ จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมใน
เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.2.1 วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่ว นตาบล
เขาทราย ตามกฎหมายจัดตัง้ องค์ก รปกครองส วนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขัน้ ตอนการกระจาย อานาจให้แก่องค กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนา
ตาบล นโยบายผูบ้ ริหารและ สภาพปั ญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย
3.2.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจ ตามอานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบล ได อย าง
มีประสิทธิภาพและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน
3.2.3 กาหนดตาแหน่ งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน ง และระดับตาแหน ง ให
เหมาะสม กับภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทัง้ สร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ
3.2.๔ กาหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย โดยให้
หัวหน้าส่วน ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกาหนดความจาเป็ นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้
ตรงกับภารกิจและ อานาจหน้าทที่ท่ตี ้องปฏิบตั อิ ย่างแท้จริง และต้องคานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และ
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ างประจาในองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบการกาหนดประเภทตาแหน งพ
นักงานจ้าง
3.2.๕ กาหนดประเภทตาแหน งพนักงานจ้าง จานวนตาแหน งให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ อานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย
3.2.๖ จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ป โดยภาระค าใช จ ายด านการ
บริหารงานบุคคลต อง ไม เกินร้อยละสีส่ บิ ของงบประมาณรายจ่าย
3.2.๗ ให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทุกคน ได รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถอย่างน้อยปี ละ ๑ ครัง้
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3.3 ความสาคัญของการกาหนดกรอบอัตรากาลังคน
การวางแผนกาลังคนและการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนมีความสาคัญ เป็ นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลและส่งผลกระทบต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนตาบล
การก าหนดอัต ราก าลังคนอย่างเป็ นระบบและต่อ เนื่อ งจะช่ว ยทาให้อ งค์การบริหารส่ว นต าบลเขาทราย
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทาให้การจัดหา
การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจึงมี
ความสาคัญและเป็ นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้
3.3.1 ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย สามารถพยากรณ์สงิ่ ทีอ่ าจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต จากการเปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทาให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาทรายสามารถวางแผนกาลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดงั กล่าวไว้ล่วงหน้า (Early
Warning) ซึง่ จะช่วยทาให้ปัญหาทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย จะเผชิญในอนาคตเกีย่ วกับทรัพยากร
บุคคลลดความรุนแรงลงได้
3.3.2 ทาให้ทราบข้อมูลพืน้ ฐานทัง้ ด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลทีม่ อี ยู่
ในปั จจุบนั และในอนาคต องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทรายจึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไป
3.3.3 การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะเป็ นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ให้สอดคล้องกันทาให้
การดาเนินการขององค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลเขาทราย เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพนาไปสู่เ ป้ าหมายที่
ต้องการ
3.3.4 ช่วยลดปั ญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกาลังคน เช่น ปั ญหาโครงสร้าง
อายุกาลังคน ปั ญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็ นต้น ซึ่งปั ญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้
หมดสิน้ ไปได้ดว้ ยการวางแผนกาลังคนแต่การทีห่ น่วยงานได้มกี ารวางแผนกาลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลด
ความรุนแรงของปั ญหานัน้ ลงได้
3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย สามารถที่จะจัดจานวน ประเภท
และระดับทักษะของกาลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม ทาให้กาลังคนสามารถปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ส่งผลให้ทงั ้ กาลังคนและองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ี
กาหนดไว้อนั จะส่งผลให้เกิดประโยชน์สงู สุดขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย โดยรวม
3.3.6 การก าหนดกรอบอัต รากาลังคนจะทาให้ก ารลงทุนในทรัพยากรบุค คลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุน
ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ
3.3.7 ช่ ว ยท าให้ เ กิ ด การจ้ า งงานที่ เ ท่ า เที ย มกั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Equal
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการกาหนดกรอบอัตรากาลังจะนาไปสู่การวางแผนกาลังคนที่มี
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ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสาเร็จ โดยเริม่ ตัง้ แต่กจิ กรรมการสรรหา
การคัด เลือ ก การบรรจุ แ ต่ ง ตัง้ การพัฒ นาและฝึ ก อบรม การประเมิน ผลการปฏิบัติง าน การวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็ นต้น
3.4 กระบวนการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
3.4.๑ แต่งตัง้ คณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
3.4.๒ ประชุมคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
3.4.2.1 ทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาทราย
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพืน้ ฐานองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย เช่น
กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตรากาลังใน
แต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็ นต้น
3.4.2.๓ วิเคราะห์อตั รากาลังในปั จจุบนั (Supply Analysis)
3.4.๓ เพือ่ จัดทาร่างแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย
และส่งคณะทางานเพือ่ ปรับแต่งร่างแผนอัตรากาลัง
3.4.๔ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากาลัง ๓
ปี ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดพิจติ ร
3.4.๕ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจา
งบประมาณ 2561 – 2563
3.4.๖ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย จัดส่งแผนอัตรากาลังทีป่ ระกาศใช้แล้ว
ให้อาเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด
ตารางกระบวนการ ขัน้ ตอนการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริ หารส่วนตาบลเขาทราย
วัน เดือน ปี
รายการทีด่ าเนินการ
หมายเหตุ
1 มิ.ย.60
แต่งตัง้ คณะทางาน
7 มิ.ย.60
ประชุมคณะทางาน
ทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ภารงาน อัตรากาลังทีม่ อี ยู่ ฯลฯ
21 ก.ค.60
ขอแผนอัตรากาลัง 3 ปี อบต.ข้างเคียง
อบต.ทับคล้อ,อบต.ท้ายุท่ง,อบต.เขาเจ็ดลูก
8 ส.ค.60
จัดส่งร่างแผนให้คณะทางานพิจารณา
พิจารณาร่างแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ส.ค.60
เสนอคณะอนุกรรมการจัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี จังหวัดพิจติ รพิจารณา
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ส.ค.60
ก.ย.60
ก.ย.60
ต.ค.60

ก.อบต.จังหวัดพิจติ ร ประชุมพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
จังหวัดจัดส่งมติ ก.อบต. ให้ อบต.เขาทราย ปลายเดือน ก.ย.60
ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี
1 ต.ค.60 – 30 ก.ย.63
รายงานและจัดส่งแผนอัตรากาลัง 3 ปี
จังหวัดพิจติ ร , อาเภอทับคล้อ

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
จากการ สารวจและวิเคราะห์สภาพปั ญหาภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ทราย พบปั ญหาและความต้อ งการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้อ งถิ่น 4 ปี ประจาปี 2561 – 2564
แบ่งออกเป็ นด้านต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการดาเนินการแก้ไขให้ตรง กับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง
เช่น
ชื่อปัญหา
สภาพปัญหา
ความต้องการ
1.ถนนเพื่อการลาเลียงผลการผลิต -การเกษตรยังเป็ นพืน้ ฐานหลักทาง เศรษฐกิจของประเทศ
1.ปัญหาด้าน
ทางการเกษตรไม่เพียงพอทาให้การ ซึง่ หากระบบเศรษฐกิจระดับรากหญ้ามีความแข็งแกร่งจะ
โครงสร้าง
ลาเลียงผลผลิตไม่สะดวกล่าช้า
ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่ง
พื้นฐาน
-การพัฒนาระบบขนส่งการลาเลียงผลผลิตจะช่วยให้ ผลผลิต
ออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค
2.เส้นทางการคมนาคมระหว่าง
-การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทาให้
หมู่บา้ นหรือระหว่างสถานทีร่ าชการ ท้องถิน่ เป็ นหน่วยราชการทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ กับประชาชนมากยิง่ ขึน้
ทีส่ าคัญไม่สะดวกในการติดต่อเพื่อ ประชาชนจะมารับบริการมากขึน้ จาเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งพัฒนา
รับบริการจากหน่วยงานนัน้ ๆ
เส้นทางการคมนาคมให้มคี วามสะดวก
3.ระบบไฟฟ้ ายังไม่ทวถึ
ั ่ งโดย
-ระบบพลังงานทดแทน จะมีบทบาทสาคัญในอนาคต
เฉพาะครัวเรือนทีต่ งั ้ อยู่ห่างจาก
โดยเฉพาะไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถแก้ปัญหา
หมู่บา้ น และไฟฟ้ าเข้าไม่ถงึ
สาหรับพืน้ ทีห่ ่างไกลคู่สายไฟฟ้ า

4.ไฟฟ้ าสาธารณะยังไม่เพียงพอ
-ปั ญหาความไม่ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ การเกิด
สาหรับจุดทีม่ คี วามจาเป็ นต้องติดตัง้ อุบตั เิ หตุในเวลากลางคืน การติดตัง้ ไฟฟ้ าสาธารณจะสามารถ
ลดปั ญหาได้ระดับหนึ่ง

2.ปัญหาด้าน
แหล่งน้า

1.ขาดระบบบริหารการจัดการน้าทีด่ ี
เนื่องจากในฤดูน้าหลากจะเกิด
ปั ญหาน้าท่วมเสมอ และในฤดูแล้ง
จะประสบปั ญหาการขาดแคลนน้า
อย่างรุนแรง

-การสร้างระบบบริหารจัดการน้า ถือว่าเป็ นการเตรียมรับมือ
กับปั ญหาน้าท่วมหรือขาดแคลนน้าได้ดที ส่ี ุด ไม่ว่าจะเป็ นการ
สร้างทีก่ กั เก็บน้า การขุดลอกคลอง เหมือง ก่อสร้างฝาย การ
สร้างระบบระบายน้าทีด่ ี

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา
2.ขาดแหล่งน้าเพื่อการเกษตรกรรม

3.ขาดแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคทีเ่ พียงพอ โดยเฉพาะใน
ฤดูแล้งจะรุนแรงมาก

3.ปัญหาด้าน
ส่งเสริ มอาชีพ
และเศรษฐกิ จ
พอเพียง

ความต้องการ
-น้าเพื่อการเกษตรกรรม เป็ นปั จจัยสาคัญของประชาชน
เพราะการเกษตรเป็ นอาชีพหลักของประชาชน จึงต้อง
ดาเนินการพัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกของ
เกษตรกร
-น้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค เป็ นปั จจัยทีส่ าคัญในการ
ดารงชีวติ ท้องถิน่ ต้องดูแลจัดหาให้เพียงพอ

4.การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าทีม่ ี
อยู่ไม่คมุ้ ค่า แหล่งน้านับว่ามี
ประโยชน์มากกว่าเพื่อการเกษตร
การอุปโภค บริโภค หากแต่ยงั
สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้
และประโยชน์ในด้าน ต่าง ๆ นา
นับปการ
1.ประชาชนมีความยากจนมีภาระ
หนี้สนิ จานวนมาก เนื่องจากยังขาด
การวางแผนการประกอบอาชีพทีด่ ี

-การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้า จะช่วยให้ชุมชนรูจ้ กั
วิธกี ารหารายได้ พึง่ ตนเอง พึง่ ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ ซึง่ เป็ นไป
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทีจ่ ะเป็ นทางออกทีส่ าคัญใน
การพัฒนาประเทศ

2.เกษตรกรยังขาดความรูใ้ นการ
เพาะปลูก เนื่องจากพฤติกรรม และ
วิธกี ารปลูกข้าวเปลีย่ นแปลงไป ทา
ให้ดนิ เสื่อมโทรม ทีเ่ กิดจากการเผา
ฟางข้าว การใช้ปยเคมี
ุ๋
การใช้
สารเคมี ผลผลิตต่า ต้นทุนสูง
ปั ญหาหนี้สนิ
3.ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการทา
การเกษตร ไม่มอี าชีพทีแ่ น่นอน ทา
ให้ขาดโอกาสทีจ่ ะพัฒนาและสร้าง
รายได้ให้กบั ครัวเรือน หรือชุมชน
4.การขาดการรวมกลุ่มเพื่อประกอบ
อาชีพ ซึง่ กลุ่มนับว่าเป็ นพลังสาคัญ
ในระบบเศรษฐกิจของชุมชน

-การเปลีย่ นแปลงวิถกี ารเพาะปลูกมีความสะดวกสบายมาก

5.การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ยงั อยู่ในฐานะที่

-การส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งจะทาให้
เศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็ง และยั ่งยืน

-การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจของโลกทาให้ชวี ติ ประจาวัน
เปลีย่ นแปลงไปอย่างปฏิเสธไม่ได้ การวางแผนชีวติ ทีด่ จี ะทา
ให้ครอบครัวเข้มแข็ง
ขึน้ ทาให้ตน้ ทุนสูง ผลผลิตต่า รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกร การ
รณรงค์การไม่เผาฟาง การแก้ไขปั ญหาด้วยการใช้ปยอิ
ุ๋ นทรีย์
ชีวภาพ เป็ นอีกแนวทางหนึ่งทีจ่ ะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ยั ่งยืน
- สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลกเปลีย่ นแปลงไป การพึง่ พา
การเกษตรตามฤดูกาลอย่างเดียว ไม่เพียงพอทีจ่ ะสร้างชุมชน
เข้มแข็ง
-ระบบการผลิตแบบกลุม่ จะช่วยให้ สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง
ได้ดกี ว่า ทัง้ ด้านต้นทุน แรงงาน และผลผลิต

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

ชื่อปัญหา

สภาพปัญหา

ความต้องการ

ยากจน การลงทุนประกอบอาชีพยัง
ขาดแคลนทุนทรัพย์

4. ปัญหาด้าน
สังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง

6.การขาดความสนใจ จริงใจ จริงจัง
ของประชาชนในพืน้ ทีเ่ อง ในการเอา
ใจใส่หรือสนใจกับโครงการ
ช่วยเหลือของภาครัฐทาให้ โครงการ
ทีร่ ฐั ส่งเสริมไม่ประสบความสาเร็จ
1.ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร ผูต้ ดิ เชือ้ หรือ
ผูป้ ่ วยเอดส์ ผูถ้ ูกทอดทิง้ ไม่ได้รบั
การดูแล เอาใจใส่เท่าทีค่ วร ทาให้
เกิดเป็ นภาระของสังคม
2.การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ยังคงมีอยู่ในสังคม เนื่องจากขาด
ความต่อเนื่องในการปราบปรามและ
ป้ องกันปั ญหาอย่างจริงจัง
3.การทะเลาะวิวาทย์ของวัยรุน่ มีความ
รุนแรงมากขึน้ ทุกวัน เนื่องจากค่านิยม
การเลียนแบบ ทีผ่ ดิ ๆ การส่งเสริมให้
สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง จะสามารถ
แก้ไขปัญหานี้ได้
4.ปัญหาทีเ่ กิดจากภัยธรรมชาติเป็ น
ปั ญหาทีส่ ร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ชีวติ และทรัพย์สนิ นับวันจะยิง่ รุนแรงขึน้
การเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ จะช่วยลด
ความสูญเสียลงได้ในระดับหนึ่ง
5.เกิดอุบตั เิ หตุจานวนมากในช่วง
เทศกาลวันหยุด ทาให้เกิดความ
สูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ ถึงแม้
ภาครัฐและเอกชนจะช่วยกันรณรงค์
ให้ขบั ขีป่ ลอดภัยอย่างต่อเนื่องก็ตาม
การละเลยในการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจังของภาครัฐก็เป็ นส่วน
หนึ่งทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไข

-โครงการส่งเสริมต่างๆทีร่ ฐั จัดให้กบั ชุมชน จะประสบ
ความสาเร็จ มากหรือน้อย ขึน้ อยู่กบั ความร่วมมือ ร่วมใจ
ทัศนคติของแต่ละชุมชน

-ระบบครอบครัวมีแนวโน้มเป็ นครอบครัวเดีย่ วมากขึน้ สภาวะทาง
เศรษฐกิจทีม่ กี ารแข่งขันสูง ทางานแข่นขันกับเวลา การเอารัดเอาเปรียบ
คนมุง่ เอาตัวรอด และเห็นแก่ตวั ผูส้ งู อายุจะมากขึน้ ซึง่ เป็ นปัญหา
สาคัญทีจ่ ะต้องหาแนวทางในการรองรับปั ญหาทีจ่ ะเกิดขึน้
-มีการพัฒนาวิธกี ารขนส่งยาเสพติดรูปแบบใหม่ ทาให้ยากแก่
การป้ องกันและสกัดกัน้ วิธที จ่ี ะบรรเทาปั ญหาได้กค็ อื การ
สร้างภูมคิ มุ้ กันทางสังคม โดยเน้นทีส่ ถาบันครอบครัว
-โครงการส่งเสริมต่างๆทีร่ ฐั จัดให้กบั ชุมชน จะประสบ
ความสาเร็จ มากหรือน้อย ขึน้ อยู่กบั ความร่วมมือ ร่วมใจ
ทัศนคติของแต่ละชุมชน

-ปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน ทีส่ ่งผลกระทบไปทัวโลก
่
ทาให้
สภาวะอากาศฤดูกาลของโลกเปลีย่ นแปลง เกิดภัยธรรมชาติท่ี
มีความรุนแรงมากขึน้ เรื่อยๆ

-เทคโนโลยีทเ่ี จริญก้าวหน้า ประกอบพฤติกรรมของคน และ
การละเลยในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังของภาครัฐ มี
ผลกับอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุมากขึน้

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

ชื่อปัญหา
5. ปัญหาด้าน
การศึกษา การ
ศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่ น การ
กีฬาและ
นันทนาการ

6. ปัญหาด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่ งแวดล้อม

สภาพปัญหา
6.ปั ญหาบ้านพักทีอ่ ยู่อาศัยมีสภาพ
ไม่ม ั ่นคง แข็งแรง ถาวร
1.การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน
ยังขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่
ทันสมัย และเหมาะสมกับการ
พัฒนาการในวัยนี้
2.ประชาชนยังขาดแหล่งเรียนรูท้ ่ี
เป็ นการศึกษาตลอดชีวติ หรือ
การศึกษานอกระบบ ทาให้ยงั มี
ความรูท้ ล่ี า้ หลัง ไม่ทนั เหตุการณ์
บ้านเมือง
3.การร่วมกิจกรรมทางศาสนาลดลง
ซึง่ ศาสนาถือว่าเป็ นสิง่ ยึดเหนี่ยว
จิตใจ การละเลย และการปฏิบตั ติ น
ทางศาสนาลดน้อยลง ส่งผลให้เกิด
ปั ญหาสังคมมากมายตามมา
4.วัฒนธรรมท้องถิน่ อันดีงาม ภูมิ
ปั ญญาชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน
เริม่ สูญหาย เนื่องจากไม่ได้รบั ความ
สนใจ จากเยาวชนรุ่นหลัง
5.ประชาชนในพืน้ ทีข่ าดการตื่นตัว
ในการเล่นกีฬา และออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ

ความต้องการ
-การขยายตัวของชุมชน/หมู่บา้ น สภาพเศรษฐกิจ ความ
ยากจนสังคมผูส้ งู อายุลูกหลานไม่เอาใจใส่
-สื่อและอุปกรณ์การเรียนรูเ้ ป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นและสาคัญต่อ
พัฒนาการเรียนรูข้ องเด็ก ว่าจะมีความรูก้ า้ วไกล เท่าทันต่อ
โลกเพียงใด
-การศึกษาไม่มที ส่ี น้ิ สุด การศึกษานอกระบบ จะเป็ นอีก
แนวทางหนึ่งในการสร้างกระบวนการคิดและการเรียนรูใ้ น
ชุมชน ทาให้เกิดการค้นพบศักยภาพของตนเอง

-เยาวชน ประชาชน ไม่สนใจในการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนา
ทาให้เกิดความละเลยในการร่วมกันกระทากิจกรรมของ
ศาสนา ควรทีจ่ ะส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชน ได้สนใจ
และให้ความสาคัญในกิจกรรมทางศาสนาเข้าวัด ฟั งธรรม ให้
มากยิง่ ขึน้ โดยจะต้องปลูกฝั งตัง้ แต่ยงั เด็ก
-วัฒนธรรมทีส่ ั ่งสมมาแต่โบราณจนเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ท้องถิน่ อาจจะสูญหายไปหากไม่มกี ารดารงคงรักษาไว้ ภูมิ
ปั ญญาท้องถิน่ ไม่มผี สู้ บื สานหรือรับช่วงต่อในอนาคต อาจ
ส่งผลต่อวิถชี วี ติ ในชุมชนประเพณีทส่ี บื ทอดกันมาอาจสูญหาย
-การกีฬาจะพัฒนาเข้าสู่ระบบอาชีพมากขึน้ การเล่นกีฬาใน
อนาคตจะสามารถยึดเป็ นอาชีพได้หรือ การกีฬา หรือออกกาลัง
กายจะสามารถสร้างสุขภาพทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ ได้ จึงสมควรทีจ่ ะมี
การสนับสนุนการเล่นกีฬาในทุกรูปแบบ
1.ประชาชนยังขาดความรูแ้ ละความ -ความเจริญของกระแสโลกทาให้ชวี ติ ประ จาวันเปลีย่ นแปลง มีการวาง
เข้าใจในการป้ องกันโรคระบาด
แผนการดารงชีวติ ทีด่ ี มีการป้ องกันอย่างจริงจัง จะทาให้เกิดความ
ต่างๆ ทาให้ยากแก่การป้ องกัน
ปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ
2.ประชาชนชนยังขาดความสนใจใน - ประชาชนยังขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเอง และ
การรักษาสุขภาพ และปั ญหาด้าน
คนในครอบครัว พฤติกรรมการบริโภคเปลีย่ นแปลงไป การ
สุขอนามัย
บริโภคตามกระแสความนิยม จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ภาครัฐจาเป็ นต้องสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการดูแลรักษา
สุขภาพของประชาชนให้มากขึน้ เพื่อประชาชนจะได้มสี ุขภาพ
อนามัยทีด่ ี และมีความสุข

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

ชื่อปัญหา

7.ปัญหาด้าน
การพัฒนา
องค์กรและ
ระบบการ
บริ หารจัดการที่
ดี

สภาพปัญหา

ความต้องการ

3.ปั ญหาขยะและสิง่ ปฏิกูล ถือว่า
เป็ นสิง่ ทีก่ าลังจะสร้างปั ญหาให้กบั
สังคมชนบท พฤติกรรมการทิง้ ขยะ
ไม่มคี วามเป็ นระเบียบ ขาดการคัด
แยกขยะ หากไม่มกี ารวางแผนทีด่ ี
จะกลายเป็ นปั ญหาทีย่ ากจะแก้ไข
4.ปั ญหาการร้องเรียนจากเหตุ
ราคาญโรงงานอุตสาหกรรม การบุก
รุกทีส่ าธารณะ มีอตั ราเพิม่ ขึน้

-ควรจะมีการสร้างระบบบริหารจัดการการกาจัดขยะอย่างถูก
วิธี โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม เนื่องจากนับวัน
ปริมาณขยะทีก่ าจัดยาก ขยะมีมลพิษจะยิง่ มากขึน้

1.ประชาชนยังขาดกระบวนการ
เรียนรูด้ า้ นการเมืองการปกครอง
ทาให้กระบวนการตรวจสอบต้องมี
การศึกษาข้อมูล
2.ประชาชนยังขาดความสนใจ ใน
ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการเมือง
การ ปกครอง และการบริหารหรือ
พัฒนาท้องถิน่ ทาให้การดาเนินการ
เป็ นเพียงการแก้ไขปั ญหาของบุคคล
บางกลุ่ม
3.ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่
และระบบบริหารงานของ อบต.ทา
ให้เกิดความเข้าใจผิดในการติดต่อ
ประสานงาน อยู่บ่อยครัง้
4.ข้าราชการหรือพนักงาน ต้อง
ปรับปรุงกระบวนการทางาน ให้
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ดที ส่ี ุด มากกว่าที่
เป็ นอยู่
5.ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยัง
มีกฎระเบียบทีม่ าก ทาให้การ
ให้บริการประชาชนยังขาดความ
คล่องตัว และมีขนั ้ ตอนมาก

-ควรมีการจัดทาข้อบัญญัตติ าบล เนื่องจากเหตุเดือดร้อน
ราคาญ คาดการณ์ในอนาคตมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เพิม่ ขึน้ ชุมชนตาบลเขาทรายเป็ นชุมชนชนบทกึง่ เมือง มีการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเพิม่ ขึน้
-การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็ นการปกครองโดย
ประชาชน เพื่อ ประชาชน ดังนัน้ การพัฒนาองค์ความรูด้ า้ น
การเมืองการปกครองจะทาให้สงั คมเกิดความสมดุล
-การพัฒนาและการแก้ปัญหาหรือ การวางแผนกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาท้องถิน่ ในอนาคต จาเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งอาศัย
ความร่วมมือ จากทุกฝ่ าย

-อบต.เป็ นหน่วยงานทีใ่ กล้ชดิ กับ ประชาชน การกระจาย
อานาจสู่ทอ้ งถิน่ ทาให้บทบาทหน้าที่ และภารกิจเพิม่ มากขึน้
ดังนัน้ การสร้างความรูเ้ ข้าใจกับประชาชนจึงเป็ นสิง่ สาคัญ
-ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.2546 การบริการทีด่ ขี ององค์กรเป็ น
สิง่ ทีพ่ งึ ปารถนาของผูร้ บั บริการ ดังนัน้ ข้าราชการ
ผูป้ ฏิบตั งิ านในการให้บริการแก่ประชาชน ต้องมีจรรยาบรรณ
จิตสานึกในการให้บริการทีด่ ี
-การอธิบายและการประชาสัมพันธ์ การทาความเข้าใจให้กบั
ประชาชน ในพืน้ ทีไ่ ด้ทราบถึงบทบาทและวิธี การบริหารงาน
วิธกี ารทางาน ของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

ชื่อปัญหา
8.สร้างความ
พร้อมของ
ท้องถิ่ นในการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

สภาพปัญหา

ความต้องการ

1.ประชาชนยังไม่มคี วามเข้าใจใน
-ต้องประชาสัมพันธ์ ทาความเข้าใจ ในนโยบายการเตรียม
การนโยบายความพร้อมในการเข้าสู่ ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อย่างต่อเนื่อง
ประชาคมอาเซียน
-ให้ความรูก้ บั ประชาชนเกีย่ วกับกลุ่มประเทศอาเซียน สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง เป็ นต้น
2.ประชาชนบางกลุม่ ไม่มคี วามรู้
ด้านเทคโนโลยี การใช้อนิ เทอร์เน็ต
การสืบค้นข้อมูล ต่าง ๆ ระบบ WIFI
อย่างไม่กระจายทัวถึ
่ งครอบคลุม
3.ประชาชนไม่มคี วามรูด้ า้ นการพูด
ภาษาอังกฤษ ทีเ่ ป็ นภาษาสากล ที่
จะสื่อสารอย่างเข้าใจในกรณีทม่ี ี
ประชากรกลุ่มอาเซียนเข้ามา
ประกอบอาชีพในชุมชน
4.การเตรียมพร้อมในระบบรักษา
ความปลอดภัยทีเ่ ป็ น
มาตรฐานสากล

- ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน อบรมให้ความรูก้ บั ประชาชน
ในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสื่อสารทีร่ วดเร็วในระบบ WiFi
/3G/4G
-อบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ
เรียนรูข้ นบธรรมเนียมประเพณีกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ร่วมกัน
- ประชาสัมพันธ์การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษอย่างง่ายๆ ทางวิทยุ
ชุมชน เสียงตามสายของ อบต.
-การติดตัง้ กล้องวงจรปิ ด cctv /สัญญาณไฟจราจรทีเ่ ป็ นจุด
เสีย่ งไฟฟ้ ารายทางในเส้นทางเศรษฐกิจ ฯ

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

5. ภารกิ จ อานาจหน้ าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบลเขาทราย
การจัด ท าแผนอัต ราก าลัง และการพัฒ นาท้อ งถิ่น ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลเขาทรายนัน้
ได้พ ิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดทาแผนอัตรากาลัง ตามแผนพัฒนาท้อ งถิ่น 4 ปี
ประจาปี 2561 – 2564 ซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสยั ทัศ น์ของตาบลเขา
ทรายคือ
“เป็ นชุมชนต้ นแบบด้านการพัฒนาสังคม ประชาชนมีคุณภาพชี วิตที ด่ ี ตามวิ ถี
เศรษฐกิ จพอเพียง” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผูบ้ ริหาร มุ่งเน้นให้มกี ารพัฒนา ดังนี้
1. ยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาล
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในองค์กร เน้นการบริการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน สร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อ
และสามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ของหมู่บ้าน โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
4. ปรับ ปรุงการทำงานในเชิงรุก ยึดประชาชนเป็นหลักเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านกระ บวนการ
ประชาคม ร่วมตรวจสอบในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
5. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการและระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
6. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับนักการเมือง ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาตลอดจน
ข้าราชการประจำ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
7. สร้างเสริมความสมานฉันท์ระหว่างนักการเมือง ทั้งฝ่ายบริหารและสภา รวมทั้งข้าราชการ
ประจำ โดยยึดหลักธรรมภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และผนึกพลังให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
สาหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของตาบลเขาทราย ได้กาหนดไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทาง
คมนาคม ระบบไฟฟ้าถนน มีความสะดวกรวดเร็ว สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนใน
ตำบลเขาทราย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ : การพัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง แหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อ
การเกษตร มีระบบระบายน้ำ ทางระบายน้ำ ฝาย ท่อเหลี่ยม ขุดลอกคลอง ขุดลอกเหมือง อ่างเก็บน้ำ เพื่อให้
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ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำเกษตร จำหน่ายพืชผลทางการเกษตรมีแหล่งน้ำใช้อย่างเพียงพอสามารถใช้ใน
การเพาะปลูกได้ตลอดปี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ และเศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาอาชีพ
กลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนตำบล
เขาทรายมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม และชุมชนเข้มแข็ง : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่
ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน พัฒนาทุกช่วงชีวิตของประชาชนตำบลเขาทรายให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี การเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมและชุมชน สร้างชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ :
การพัฒนาการศึกษาแต่ละช่วงการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสืบทอดสืบสาน
รุ่นต่อรุ่นการดำรงคงไว้ซึ่งศาสนา วัฒนธรรมของชุมชน อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง สืบไป
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การพั ฒ นาด้ า นการสาธารณสุ ข และสิ ่ ง แวดล้ อ ม : การพั ฒ นาด้ า นการ
สาธารณสุข การระงับป้องกันโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การสร้างเสริมสุขภาพคนในชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่
เจ็บป่วยเรื้อรัง ไม่เป็นโรคเครียด มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะปลอดสารพิษ
มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีพื้นที่เขียวสำหรับพั กผ่อนหย่อนใจ ชุมชนปลอดขยะมีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบครบ
วงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาองค์กรและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี : พัฒนาคนใน
องค์กรให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการบริการชุมชนสังคม ประชาชนในตำบลเขาทราย อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพร้อมของท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : พัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์การที่ทันสมัยพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง คน วัสดุอุปกรณ์มีความพร้อมในกา รเข้าสู่เวที
ประชาคมอาเซียน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอาเซียน เตรียมความพร้อมให้
องค์กร ONE Stop Service
การวิเ คราะห์ภ ารกิจ อ านาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่ว นต าบล ตามพระราชบัญ ญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้เพื่อให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ท่จี ะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปั ญหาในเขตพื้นที่ ให้ตรงกับความ
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ต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็ น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูก
กาหนดอยู่ในพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิ จที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.1 จัดให้มแี ละบารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1))
1.2 ให้มนี ้าเพือ่ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
1.3 ให้มแี ละบารุงการไฟฟ้ าหรือแสงสว่างโดยวิธอี ่นื (มาตรา 68(2))
1.4 ให้มแี ละบารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3))
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
2. ด้านส่งเสริ มคุณภาพชีวิต มีภารกิ จที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร (มาตรา 67(6))
2.2 ป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))
2.3 ให้มแี ละบารุงสถานทีป่ ระชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา 68(4))
2.4 การสัง คมสงเคราะห์ และการพัฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผูด้ อ้ ยโอกาส (มาตรา 16(10))
2.5 การปรั บ ปรุ ง แหล่ ง ชุ ม ชนแออั ด และการจั ด การเกี่ ย วกั บ ที่ อ ยู่ อ าศั ย
(มาตรา 16(2))
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา 16(5))
2.7 ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ก า ร อ น า มั ย ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล
(มาตรา 16(19))
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิ จ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1 การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
3.2 การคุ้ม ครองดู แ ลและรัก ษาทรัพ ย์ส ิน อัน เป็ นสาธารณสมบัติข องแผ่ น ดิ น
(มาตรา 68(8)
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13))
3.4 จัดให้มที จ่ี อดรถ (มาตรา 16(3))
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3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา
16(17))
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริ มการลงทุน พาณิ ชย์กรรมและการท่องเที่ยว มี
ภารกิ จ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

ส่งเสริมให้มอี ุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)
ให้มแี ละส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))
บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
ให้มตี ลาด (มาตรา 68(10))
การท่องเทีย่ ว (มาตรา 68(12))
กิจการเกีย่ วกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11))
การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))

5. ด้านการบริ หารจัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมมี
ภารกิ จที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.1 คุ้ ม ครอง ดู แ ล และบ ารุ ง รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
(มาตรา 67(7))
5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และทีส่ าธารณะ รวมทัง้ กาจัดมูล
ฝอยและสิง่ ปฏิกูล (มาตรา 67(2))
5.3 การจัดการสิง่ แวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))
6. ด้านการศาสนา ศิ ลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่ น มี
ภารกิ จ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
6.1 บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
(มาตรา 67(8)
6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่
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(มาตรา 17(18))
7. ด้านการบริ หารจัดการและการสนับสนุนการปฏิ บตั ิ ภารกิ จของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น มีภารกิ จที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
7.1 สนับสนุ นสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(มาตรา 45(3))
7.2 ปฏิบัติห น้ า ที่อ่ืน ตามที่ท างราชการมอบหมายโดยจัด สรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจาเป็ นและสมควร (มาตรา 67(9))
7.3 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ร า ษ ฎ ร ใ น ก า ร มี ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น
(มาตรา 16(16))
7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบตั หิ น้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (มาตรา 17(3))
7.5 การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ อื่น (มาตรา 17(16))
ภารกิจทัง้ 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถ
จะแก้ไขปั ญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทรายได้เป็ นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพืน้ ที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล
จะต้อ งสอดคล้อ งกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ แผนพัฒ นาจัง หวัด แผนพัฒ นาอ าเภอ
แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นสาคัญ

6. ภารกิ จหลักและภารกิ จรองที่ องค์การบริ หารส่วนตาบลเขาทราย จะดาเนิ นการ มี
ดังนี้
ภารกิ จหลัก
(๑) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ถนน สะพาน ขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้า เป็ นต้น
(๒) การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้ า น้าประปา เป็ นต้น
(๓) การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ า ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทัง้ การกาจัดขยะมูลฝอย สิง่
ปฏิกูล
(๔) การป้ องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและเพิม่ ศักยภาพของ อปท.
(๗) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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(๘) การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิม่ รายได้แก่ราษฎร
(๙) การฟื้ นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาส
(๑๑) การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
(๑๒) การส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง
(๑๓) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
(๑๔) การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ภารกิ จรอง
(๑) การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
(๒) การคุม้ ครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(๔) การคุม้ ครองดูแลและรักษาทรัพย์สนิ อันเป็ นสาธารณสมบัตแิ ผ่นดิน
(๕) การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า
(๖) การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๗) การจัดการ การบารุง และการใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ ทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(๘) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้ องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ ของราษฎร
(๙) การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิน่
(๑๐) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๑๑) การจัดการ การบารุง และการใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ ทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
(๑๒) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้ องกันและรักษาความปลอดภัย
ใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ ของราษฎร
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
วิ เคราะห์อตั รากาลังที่มี ขององค์การบริ หารส่วนตาบลเขาทราย
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อ ม (SWOT Analysis) เป็ นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ สาหรับองค์กร ซึ่งช่วยผูบ้ ริหารกาหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปั จจัย ต่าง ๆ ต่อการ
ทางานขององค์ก ร การวิเ คราะห์ SWOT Analysis เป็ นเครื่อ งมือ ในการวิเ คราะห์ส ถานการณ์ เพื่อ ให้
ผูบ้ ริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูก
ทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยงั บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้ าหมายได้ดหี รือไม่ มันใจได้
่
อย่างไรว่าระบบการ ทางานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่ งการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis
มีปัจจัยทีค่ วรนามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้
1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่
1.1 S มาจาก Strengths
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึง่ เป็ นผลมาจากปั จจัยภายใน เป็ นข้อดีท่ี เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านกาลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์
1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็ นผลมาจากปั จจัยภายใน เป็ น ปั ญหาหรือ
ข้อบกพร่องทีเ่ กิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึง่ องค์กรจะต้องหาวิธใี นการแก้ปัญหานัน้
2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่
2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถึง โอกาส เป็ นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดาเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงทีโ่ อกาสนัน้ เป็ นผลมาจาก
สภาพแวดล้อ มภายนอก แต่จุดแข็งนัน้ เป็ น ผลมาจากสภาพแวดล้อ มภายใน ผู้บริหารที่ดีจ ะต้อ งเสาะ
แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนัน้
2.2 T มาจาก Threats
หมายถึง อุปสรรค เป็ นข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ
บริหารจาเป็ นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ให้ได้จริง
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การวิ เคราะห์ศกั ยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริ หารส่วนตาบลเขาทราย แยกตาม
รายยุทธศาสตร์ ดังนี้
ปัจจัยภายในองค์กร
จุดแข็ง Strength
1. ระบบการบริหาร

จุดอ่อน Weakness
1. ระบบการบริหาร

1.1 เป็ นหน่วยงานทีส่ ามารถกาหนดแนวทางในการ
1.1 กฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการ
พัฒนาท้องถิน่ นโยบาย การบริหารจัดการ การบริหารงาน ปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ทาให้ผปู้ ฏิบตั งิ านขาดความ
บุคคล และการเงินการคลังอย่างมีเอกภาพ และสอดคล้อง ชัดเจนเรื่องแนวทางในการดาเนินงาน
กับปั ญหาความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่
1.2 เป็ นหน่วยงานทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นโดยจัดประชุมประจาหมู่บา้ น/
ตาบล เพื่อรับฟั งข้อเสนอปั ญหาและความต้องการ เพื่อรับ
ข้อมูลมาประกอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาทราย
1.3 การกากับดูแลการปฏิบตั งิ านจะมีหน่วยงาน
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็ นประจา ทุกปี
เช่น หน่วยตรวจสอบและการกากับดูแลในระดับอาเภอ
จังหวัด สานักงานตรวจงานแผ่นดิน เป็ นต้น

2. ด้านบุคลากร

2. ด้านบุคลากร

2.1 มีโครงสร้างอัตรากาลังประกอบไปด้วย พนักงาน
ส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ซึง่ ได้กาหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบให้แต่ละตาแหน่งชัดเจน และพนักงานจ้าง
ยังเป็ นบุคลากรทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีท่ าให้การติดต่อประสานงาน
ระหว่างหมูบ่ า้ นได้อย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้

2.1 บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน ซึง่ แต่ละ
ละคนรับผิดชอบงานหลายด้าน ทาให้ขาดความรู้
ความชานาญในตาแหน่งงานหรือภารกิจหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั
มอบหมาย ประกอบกับได้รบั การถ่ายโอนภารกิจ
เพิม่ ขึน้ จึงต้องมีการส่งเสริมให้ฝึกอบรม

2.2 พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ปอยูใ่ นระเบียบวินัย และข้อตกลงขององค์กรได้
เป็ นอย่างดี
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จุดแข็ง Strength

จุดอ่อน Weakness

3. ด้านงบประมาณ

3. ด้านงบประมาณ

3.1 เป็ นหน่วยงานทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล มีความ
คล่องตัวในการบริหารงบประมาณ

3.1 งบประมาณในการพัฒนาท้องถิน่ มีไม่เพียง
ทาให้การพัฒนาไม่ทวถึ
ั่ ง

4. ศักยภาพของชุมชน

4. ศักยภาพของชุมชน

4.1 ประชาชนมีความขยันในการประกอบอาชีพ
ภาคเกษตร

ปี

4.2 ประชาชนมีความสามัคคี ให้ความร่วมมือใน
การดาเนินกิจกรรมแต่ละชุมชน

4.2 ขาดแคลนแหล่งน้ า ระบบส่งน้ าการ
ชลประทาน

4.3 มีผนู้ าทีเ่ ข้มแข็ง/มีความพยายามในการทีจ่ ะ
พัฒนาท้องถิน่
4.4 มีพน้ื ทีเ่ หมาะสมแก่การเพาะปลูกโดยเฉพาะ
ข้าว และพืชอื่นๆ

4.1 พืน้ ทีต่ าบลเขาทรายประสบปั ญหาภัยแล้งทุก

4.3 ขาดน้ าสาหรับบริโภคทีส่ ะอาด
4.4 ประชาชนมีภาระหนี้สนิ ทัง้ ในระบบ และนอก
ระบบมากเกินความสามารถทีจ่ ะใช้คนื

4.5 ประชาชนขาดทุนหมุนเวียน การประกอบ
4.5 มีเส้นทางการคมนาคม ติดต่อกับเมืองใหญ่ๆ อาชีพ
ได้สะดวก
4.6 ประชาชนขาดความรู้ ทักษะและเทคนิค การ
4.6 ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงไม่มโี รคติดต่อ
ประกอบอาชีพเพือ่ เพิม่ รายได้
4.7 ต้นทุนการผลิตการเกษตรสูง ราคาผลผลิต
การเกษตรต่า ขาดตลาดกลางรองรับผลผลิต ขาด
โอกาสทางการต่อรองราคาพืชผลทางการเกษตร
4.8 พืน้ ทีท่ าการเกษตรได้ครัง้ เดียว/แห้งแล้งมาก
ในฤดูแล้ง
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4.9 พืน้ ทีก่ ารเกษตรกรรมขาดคุณภาพ เนื่องจาก
ใช้ปยเคมี
ุ๋
และสารเคมีสงู มากในการทาเกษตร

ปัจจัยภายนอกองค์กร
โอกาส Opportunity

อุปสรรค Threat

1. นโยบายการกระจายอานาจสูท่ อ้ งถิน่ ทาให้ทอ้ งถิน่
มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิน่ ของตนเองมากขึน้
2. นโยบายของจังหวัด ดินแดนแห่งการปลูกข้าวของ
ประเทศ
3. นโยบายการแก้ไขปั ญหาสังคมและความอยากจน
ของรัฐบาล
4. นโยบายและกระแสสังคม การต่อต้านยาเสพติด
5. กระแสความต้ อ งการ การบริ โ ภคข้ า วปลอด
สารพิษของสังคม

1. ความเสีย่ งการลงทุนภาคเกษตร ราคาต้นทุนสูง
ไม่คมุ้ ราคาขาย
2. ปั ญหาภัยแล้ง แล้งซ้าซาก น้ าท่วม ไม่มคี วาม
แน่นอน/เสีย่ งทุกปี
3. เกษตรกรขาดความรู้ เทคนิค ทักษะ ในการทา
การเกษตรเชิงธุรกิจ
4. ขาดการส่งเสริมด้านการตลาดทีค่ รบวงจร
5. การส่งเสริมภาครัฐ ขาดข้อมูลเชิงรุก ล้มเหลว
ตลอดทุกกิจกรรมทีส่ ง่ เสริม
6. ขาดเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม การพัฒนาทีไ่ ม่เป็ น
ระบบ และต่อเนื่อง
7. งบประมาณการพัฒนาไม่เพียงพอ
8. ค่าครองชีพสูง
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8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
8.1 การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ
องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลเขาทราย ได้ก าหนดภารกิจ หลักและภารกิจ รองที่จะ
ดาเนินการดังกล่าว โดยกาหนดตาแหน่ งของพนักงานส่วนตาบลให้ตรงกับภารกิจ และในระยะแรกการ
กาหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดาเนินการตามภารกิจนัน้ อาจกาหนดเป็ นภารกิจอยู่ในรูป
ของงาน และในระยะต่อไป เมื่อมีการดาเนินการตามภารกิจนัน้ และองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็น
ว่า ภารกิจนัน้ มีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตัง้ เป็ นส่วนต่อไป โดยเริม่ แรกกาหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบนั

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

1. สานักงานปลัดองค์การบริ หารส่วน
ตาบล

1. สานักงานปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล
1.1 งานบริหารทัวไป
่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานอานวยการและศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
- งานเลือกตัง้ และทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
- งานทะเบียนพาณิชย์
1.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ดังนี้
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
1.3 งานกฎหมายและคดี มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
- งานกฎหมายและคดี
- งานนิตกิ รรมและสัญญา
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัตแิ ละระเบียบ

หมาย
เหตุ
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- งานให้คาปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่
ประชาชน
1.4 งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้
- งานอานวยการ
- งานป้ องกัน/- งานฟื้ นฟู

1.5 งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ดังนี้
- งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสตั ว์
1.6 งานกิจการสภาฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานการประชุม
- งานอานวยการและประสานงาน
- งานมวลชนสัมพันธ์
1.7 งานสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
1.7.1 งานอนามัยและสิง่ แวดล้อม มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้
- งานสุขาภิบาลทัวไป
่
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานอาชีวอนามัย
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม
- งานส่งเสริม เผยแพร่กจิ กรรมด้านการควบคุม
มลพิษและคุณภาพสิง่ แวดล้อม

หมาย
เหตุ
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- งานควบคุมมลพิษ
- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
- งานติดตามตรวจสอบเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
- งานธุรการประจาส่วนสาธารณสุข
- งานจัดทาเอกสารประกอบฎีกาประจาส่วน
1.7.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มี
หน้าทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
- งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษา
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารน้า งานป้ องกัน
รักษา และบาบัดยาเสพติด
- งานรักษาและพยาบาล
- งานชันสูตรสาธารณสุข
- งานเภสัชกรรม
- งานทันตกรรม
- งานสัตวแพทย์
1.7.3 งานรักษาความสะอาด มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ดังนี้

- งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า
ทางเดิน และทีส่ าธารณะ
- งานควบคุมสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย
- งานขนถ่ายสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย
- งานกาจัดมูลฝอยและน้ าเสีย
1.7.4 งานควบคุมโรค มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
- งานเฝ้ าระวังโรคระบาด
- งานระบาดวิทยา
- งานป้ องกันและระงับโรคติดต่อนาโดยคน แมลง
และสัตว์
- งานเกีย่ วกับการป้ องกันรักษาโรคเอดส์

หมาย
เหตุ
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- งานจัดทาเสือ่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ดา้ นการ
ป้ องกันและระงับโรคติดต่อ
1.8 งานสวัสดิการสังคม
1.8.1 งานสวัส ดิก ารสัง คมและพัฒ นาชุ ม ชน มี
หน้าทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
- งานศูนย์เยาวชน
- งานการกีฬา
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ
- งานศูนย์วฒ
ั นธรรม
1.8.2 งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ดังนี้
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผูพ้ กิ าร
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานข้อมูล
1.8.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดาเนินการ

2. กองคลัง

2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี

หมาย
เหตุ

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบนั

3. กองช่าง

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สนิ และแผนทีภ่ าษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขือ่ น ทดน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้ าสาธารณะ
- งานระบายน้ า
3.4 งานผังเมือง
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง

หมาย
เหตุ
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หมาย
เหตุ

4.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารงานการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.3 งานกิจการโรงเรียน
4.2 งานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
4.5 งานส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม
4.6 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
4.7 งานกิจการเด็กและเยาวชน
4.8 งานกีฬาและสันทนาการ

8.2 การวิ เคราะห์การกาหนดตาแหน่ ง
จากข้อ 8.1 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทราย ได้วเิ คราะห์การก าหนด
ตาแหน่ง จากภารกิจทีจ่ ะดาเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึง่ เป็ นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงาน
ในแต่ล ะส่ว นราชการมีเ ท่าใด เพื่อ นามาวิเ คราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่ งใด จานวนเท่าใด ในส่ว นราชการใด
ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้ า จึงจะเหมาะสมกับ ภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อ ให้คุ้มค่ าต่อ การใช้จ่ า ย
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น และเพื่อให้ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง
3 ปี
ปั จจุบันมีปลัดองค์ก ารบริหารสว่นต าบล (นักบริหารงานท้อ งถิ่น ระดับกลาง) เป็ น
ผู้บงั คับบัญชา ฝ่ ายข้าราชการประจา โดยกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็ น 4 ส่วนราชการ
มีบุคลากรในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย
1. สานักงานปลัด
1.1 พนักงานส่วนตาบล
8
1.2 ลูกจ้างประจา
- อัตรา
1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ
5
1.4 พนักงานจ้างทัวไป
่
9
2. กองคลัง
2.1 พนักงานส่วนตาบล
6

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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2.2 ลูกจ้างประจา
- อัตรา
2.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ
3 อัตรา
2.4 พนักงานจ้างทัวไป
่
- อัตรา
3. กองช่าง
3.1 พนักงานส่วนตาบล
2 อัตรา
3.2 ลูกจ้างประจา
- อัตรา
3.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ
2 อัตรา
3.4 พนักงานจ้างทัวไป
่
- อัตรา
4. กองการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 พนักงานส่วนตาบล
2 อัตรา
4.2 พนักงานครู
2 อัตรา
4.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ
2 อัตรา
4.4 พนักงานจ้างทัวไป
่
- อัตรา
การกาหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย เพื่อพิจารณาปรับลด หรือ
เพิม่ อัตรากาลังในแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี งบประมาณ 2561 – 2563 นัน้ องค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ทราย มีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (บริหารงานท้องถิน่ ระดับกลาง) จานวน 1 คน เป็ นผูด้ ูแลบังคับบัญชา
และมีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย (บริหารงานท้องถิน่ ระดับต้น) จานวน 1 คน และหัวหน้าส่วน
ราชการ (ผูอ้ านวยการกอง / อานวยการ ระดับต้น ) 4 ส่วนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาใน
แต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วนราชการ จานวนคน ที่ประกอบไปด้ว ย
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงาน เพื่อนาเอาจานวนคนมาเปรียบเทียบสัด ส่วนการคิดปริมาณ
งานในแต่ละสายงาน ใช้วธิ คี ดิ จากข้อ 3.1.3 เพื่อได้ค่าปริมาณงานในภาพรวม และเมื่อนาปริมาณของแต่ละ
สายงานในภาพรวมทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบการกาหนดจานวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง
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ส่วนราชการ

งาน

บริหารงานทัวไป
่
งานกฎหมายและคดี
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานปลัด
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงินและบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง
งานทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ
งานการเจ้าหน้าที่
งานก่อสร้าง
กองช่าง

จานวนพนักงาน(อัตราที่มี)
ลจ.
พนักงาน
พ.ภารกิ จ พ.ทัวไป
่
ประจา
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
2
1
1
1
1
-

งานก่อสร้างออกแบบ และควบคุมอาคาร

-

-

-

-

งานการเจ้าหน้าที่

-

-

1

-

งานบริหารการศึกษา
2
1
1
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
งานการเจ้าหน้าที่
1
เมื่อได้จานวนพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ
แต่ละสายงาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ได้นาเอาจานวนพนักงานแต่ละสายงาน
ที่มีในกรอบอัตราก าลัง มาก าหนดต าแหน่ งตามทักษะ ความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ใน 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม งานโครงสร้างต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า
ให้พอเพียงกับความต้องการของประชาชน

เป้าหมาย

มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคม งานโครงสร้างต่าง ๆ ระบบ
ไฟฟ้า ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและทั่วถึง ภายในปี 2564

แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
1. การก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ถนน สะพาน
การพัฒนาด้านโครงสร้าง 2. การก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา อาคาร งาน
พื้นฐาน
ก่อสร้างที่เป็นโครงสร้าง
3. การก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.พิจิตร)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่
วัตถุประสงค์

2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำ ทางระบายน้ำ ฝาย ท่อเหลี่ยม ขุดลอกคลอง
ขุดลอกเหมือง อ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้พอเพียงกับความต้องการของ
ประชาชน และส่งเสริมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

เป้าหมาย

มีระบบระบายน้ำ ทางระบายน้ำ ฝาย ท่อเหลี่ยม ขุดลอกคลอง ขุดลอกเหมือง
อ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและทั่วถึง ภายในปี 2564

แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แนวทางการพัฒนา
1. การก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ระบบระบายน้ำ
ทางระบายน้ำ ฝาย ท่อเหลี่ยม ขุดลอกคลอง ขุดลอกเหมือง
อ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและส่งเสริมการใช้น้ำ
อย่างเป็นระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.พิจิตร)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ และเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ เพือ่ สร้างเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสมดุล เน้นด้านการเกษตรกรรม
ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวพันธุ์ดี ปลอดภัยจากสารพิษ พัฒนาด้านอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อพิชิตความยากจน
เป้าหมาย

ประชาชนมีอาชีพหลักที่มั่นคง มีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ครอบคลุมทุกหมู่บ้านภายในปี 2564

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่

3

แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน

การพัฒนาด้านส่งเสริม

2. การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ในการผลิต การจำหน่าย

อาชีพ และเศรษฐกิจ

การแปรรูป และการตลาด ทุกรูปแบบ

ชุมชน

3. การแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด
อบต.

ประกอบอาชีพ การพัฒนากลุ่มอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. การส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางการดำรงชีวิต
5. การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นทุนใน
การดำเนินกิจกรรม
6.การส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
7.สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร
8.ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรพึ่งพาเกษตรอินทรีย์มากขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพสันติสุขอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.พิจิตร)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม และชุมชนเข้มแข็ง
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล
ในงานด้านสังคมสงเคราะห์ สร้างพื้นฐานทางครอบครัว ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

เป้าหมาย

มีสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเอดส์ ผู้ถูกทอดทิ้ง
ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมดไปภายในปี 2564

แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่

4

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคม สถาบันครอบครัว ให้อบอุ่น

การพัฒนาด้านสังคม และ เอื้ออาทรและช่วยเหลือกัน พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ชุมชนเข้มแข็ง

ของคนในสังคมให้อยู่ดีมีสุข มุ่งสูงชุมชนต้นแบบ
2. การช่วยเหลือการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อหรือ
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการช่วยเหลือมากขึ้น
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
7. พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักปลัด

ความเชื่อมโยง
1.

ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด
อบต.

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

2.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.พิจิตร)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่

5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ให้ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันส่งเสริมด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและพัฒนาด้านการ
กีฬาและนันทนาการให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

เป้าหมาย

ประชาชนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
ประชาชนสนใจในการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาและนันทนาการเพิ่มมากขึ้น
ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร และได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ภายในปี 2564

แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 5
1. การส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตลอดชีวิต
การพัฒนาด้านการศึกษา 2.การส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับ
ศาสนา วัฒนธรรม การ 3.การส่งเสริม ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถาน
กีฬาและนันทนาการ
โบราณวัตถุ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.การส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ
5.ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ศิลปะวัฒนาธรรม
จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7.ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

8.ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษา
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.พิจิตร)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนมีสุขอนามัย และ
ความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

เป้าหมาย

ประชาชนมีสุขอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ภายในปี 2564

แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่

6

แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม การพัฒนาการเรียนรู้

การพัฒนาด้านการ

ด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน โดยการสร้างแกนนำของชุมชนสามารถถ่ายทอด

สาธารณสุขและ

ความรู้ให้แก่ประชาชนได้ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีสว่ นร่วม

สิ่งแวดล้อม

ด้านสาธารณสุข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

2. การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ และไม่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลดการบริโภคนิยมตามกระแสโลกตะวันตก
3. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและการควบคุมโรค
4. จัดระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ ให้
เป็นระเบียบ มีการคัดแยกขยะ และการวางแผนการจัดการขยะที่ดี
5. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักงานปลัด อบต.

ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.พิจิตร)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่

7

การพัฒนาองค์กรและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์กรและสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการดำเนิน การระหว่างภาครัฐ กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภ าพการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ใน

องค์กร เน้นการบริการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน สร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการ และพัฒ นาระบบการจัดเก็บข้อมูล ด้านต่างๆ ของหมู่บ้าน โดยสนับสนุนการนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย

องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วน

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

ร่วมในการดำเนินการด้านการเมือง การบริหารจัดการ ประชาชนมีความพึงพอใจ และ
ประทับใจด้านการบริการ และบุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะในการปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่

7

แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การ

การพัฒนาองค์กรและ

ปกครอง การบริหารจัดการท้องถิ่นให้แก่ประชาชน

พัฒนาระบบการบริหาร

2. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถใน

จัดการที่ดี

การปฏิบัติงาน และระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อรองรับกฎหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

และระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นธรรมและเป็นสากล
3. ปรับปรุงกระบวนการทำงานของข้าราชการหรือพนักงาน
สามารถปฏิบัติงานและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความ
พึงพอใจ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีที่สุด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักงานปลัด อบต.

ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.พิจิตร)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่
วัตถุประสงค์

8

สร้างความพร้อมของท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ส่งเสริมสถาบันการศึกษา หน่วยงานของ
รัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาคมในชุมชนและบุคลากรของท้องถิ่น ปรับปรุงเส้นทาง

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

คมนาคมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในท้องถิ่นเพื่อรองรับการคมนาคม การขนส่ง และการ
ท่องเที่ยว รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย

มีแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น คนในชุมชนและบุคลากรของท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาให้มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีเส้นทางคมนาคมและภูมิทัศน์ในท้องถิ่นที่
สะดวก รวดเร็ว และสวยงาม เพื่อรับรองการคมนาคม การขนส่ง และการท่องเที่ยว
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 8
สร้างความพร้อมของ
ท้องถิ่นในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน
2.ส่งเสริมสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองการศึกษา

พัฒนาคมในชุมชนและบุคลากรภาคการเกษตรและภาครัฐ
3.ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นเพื่อรับรองการคมนาคม
การขนส่ง
4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักงานปลัด อบต.

ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.พิจิตร)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563
องค์การบริ หารส่วนตาบลเขาทราย อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิ จิตร

ที่

1
2

ส่วนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับกลาง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับต้น)

อัตราตาแหน่ งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้ า

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิ ม

2561

2562

25๖3

2561

2562

25๖3

๑

๑

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

๑

1

1

1

-

-

-

๑

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

๑

-

-

-

-1

-

-

๑

๑

1

1

-

-

-

๑

๑

1

1

-

-

-

๑

๑

1

1

-

-

-

๑

๑

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

อัตรากาลัง
เพิ่ ม / ลด

หมายเหตุ

สานักงานปลัด อบต. (๐๑)

3
4
5
6
7
8

หัวหน้าสานักงานปลัด
(นักบริหารงานทัวไป
่ ระดับต้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก.
นักจัดการงานทัวไป
่ ชก.
นักพัฒนาชุมชน ปก.
เจ้าพนักงานธุรการ ปง.
เจ้าพนักงานธุรการ ปง.
ลูกจ้างประจา

9

นักการ

ยุบเลิ ก

พนักงานจ้างตามภารกิ จ

10
11
12
13
14

ผูช้ ่วยนักพัฒนาชุมชน
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

( นายชินวัตร เมฆรุ่ง )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย
วันที.่ ...................................................

( นายพิเชษฐ์ จันทร์สง่ )
เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดพิจติ ร
วันที.่ ...................................................

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

ที่

ส่วนราชการ

อัตราตาแหน่ งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้ า

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิ ม

2561

2562

25๖3

2561

2562

25๖3

6

6

6

6

-

-

-

3

3

3

3

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

อัตรากาลัง
เพิ่ ม / ลด

หมายเหตุ

พนักงานจ้างทั ่วไป

15 คนงานทัวไป
่
16 คนงานทัวไป
่ (คนงานประจารถขยะ)
กองคลัง (๐๔)

ผูอ้ านวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
18 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.
19 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก.
20 นักวิชาการคลัง ปก.
17

21 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.

1

1

1

1

-

-

-

22 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ว่าง กรณี
สอบแข่งขัน
ได้

พนักงานจ้างตามภารกิ จ

23 ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
24 ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
25 ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กองช่าง (๐๕)

26

ผูอ้ านวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

27 นายช่างโยธา ปง./ชง.
( นายชินวัตร เมฆรุ่ง )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย
วันที.่ ...................................................

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

( นายพิเชษฐ์ จันทร์สง่ )
เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดพิจติ ร
วันที.่ ...................................................

อยู่ระหว่าง
การ
ดาเนิ นการ
สรรหา
กสถ.
ว่างเมือ่
4 เม.ย 60
ว่างเดิ ม

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

อัตราตาแหน่ งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้ า

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิ ม

2561

2562

25๖3

2561

2562

25๖3

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

30 นักวิชาการศึกษา ปก.

1

1

1

1

-

-

-

31 ครู

2

2

2

2

-

-

-

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิ จ

32 ผูด้ แู ลเด็ก

2

2

2

2

-

-

-

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิ จ

33 ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ

1

1

1

1

-

-

-

43

42

42

42

-1

-

-

ที่

ส่วนราชการ

อัตรากาลัง
เพิ่ ม / ลด

หมายเหตุ

พนักงานจ้างตามภารกิ จ

28 ผูช้ ่วยนายช่างโยธา
29 ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๐๘)

29

ผูอ้ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)

อยู่ระหว่าง
การ
ดาเนิ นการ
สรรหา
กสถ.
ว่างเมือ่
1 ต.ค. 59

พนักงานจ้างตามภารกิ จ

รวม

( นายชินวัตร เมฆรุ่ง )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย
วันที.่ ...................................................

( นายพิเชษฐ์ จันทร์สง่ )
เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดพิจติ ร
วันที.่ ...................................................

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่ น
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย กาหนดแนวทางการของพนักงานส่วนตาบลในสังกัดทุก
ระดับขัน้ โดยมุ่งเน้นไปที่พฒ
ั นาเพื่อเพิม่ พูนความรู้ ทัศนคติท่ดี ี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทาให้การ
ปฏิบตั หิ น้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามรอบการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี การพัฒนา
นอกจากการพัฒนาความรูท้ วไปในการปฏิ
ั่
บตั งิ าน เสริมความรูแ้ ละทักษะในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร
ด้านคุณสมบัตสิ ่วนตัว และด้านอื่น ๆ ทีจ่ าเป็ นแล้ ว องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ตระหนักเป็ นอย่าง
ยิง่ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์
4.0 เพือ่ ประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก กล่าวคือ
1. เป็ นองค์การบริหารส่วนตาบลทีเ่ ปิ ดกว้างและเชื่อมโยงกัน มีการบริหารจัดการทีเ่ ปิ ดเผย
โปร่งใส ในการทางาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้ มีการแบ่งปั นข้อมูล
ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่ วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทัวไป
่
เพื่อเป็ นการตรวจสอบการทางาน
ระหว่างกันและเปิ ดกว้างซึง่ การมีสว่ นร่วม การสร้างเครือข่าย
2. องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลยึด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ก ลาง เป็ น การท างานที่ต้อ งเข้า ใจ
ประชาชนเป็ นหลัก ทางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตัง้ คาถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้น
แก้ไข ปั ญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็ นสาคัญ การอานวยความสะดวก
เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพื่อเปิ ดโอกาสตอบโจทย์การทางานร่วมกั น องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย
มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจติ อล อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูล
สารสนเทศ โดยเปิ ดให้ประชาชนใช้บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่
หน่วยงาน ให้ขอ้ มูลผ่านไลน์ เว็บไซด์ ของหน่วยงานด้วย
ทัง้ นี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ตามแนวทางข้างต้น
นัน้ กาหนดให้ทุกตาแหน่ ง ได้มโี อกาสที่จะได้รบั การพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ซึ่ง
วิธกี ารพัฒนา อาจใช้วธิ กี ารใดวิธกี ารหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การ
ประชุ ม เชิง ปฏิบัติก าร ฯลฯ ประกอบในการพัฒ นาพนั ก งานส่ ว นต าบล เพื่อ ให้ง านเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนา
พืน้ ฐานการปฏิบตั งิ านพืน้ ฐานของพนักงานทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั ริ าชการ เช่น

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

✓ การบริหารโครงการ
✓ การให้บริการ
✓ การวิจยั
✓ ทักษะการติดต่อสือ่ สาร
✓ การเขียนหนังสือราชการ
✓ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็ นต้น
ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทรายเล็งเห็นว่า มี
ความสาคัญอย่างยิง่ เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดารงตาแหน่ง ในสังกัดนัน้ มีทม่ี าของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ต่างสถานที่ ต่างภาค ต่างภาษาถิน่ ดังนัน้ ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ จึงมีความสาคัญ
และจาเป็ นอย่างยิง่ ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบตั ริ าชการเป็ นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตาบลทุก
คนทีพ่ งึ มี เป็ นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับองค์การบริหารส่วนตาบลพระเพลิง ประกอบด้วย
✓
✓
✓
✓
✓

การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
การยึดมันในความถู
่
กต้องชอบธรรมและจริยธรรม
การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
การบริการเป็ นเลิศ
การทางานเป็ นทีม

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล
เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง มีหน้าที่ดาเนินไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ ส่วนรวม และไม่หวัง
ประโยชน์ส่วนตน อานวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็ นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดย
ยึดหลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ยึดมันในคุ
่ ณธรรมและจริยธรรม
มีจติ สานึกทีด่ ี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์สว่ นตน และไม่มปี ระโยชน์ทบั ซ้อน
ยืนหยัดทาในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง เป็ นธรรมและถูกกฎหมาย
ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัยและไม่เลือกปฏิบตั ิ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
การมุ่งผลสัมฤทธิของงาน
์
รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
ยึดมันในระบบประชาธิ
่
ปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
ยึดมันในหลั
่
กจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ภาคผนวก

9. ภาระค่าใช้จา่ ยเกีย
่ วก ับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน
่
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
12
13
14
15
16

่ สายงาน
ชือ

ระด ับ จานวน
ตาแหน่งทงหมด
ั้

พนักงานส่วนตาบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นั กบริหารงาน อบต.)
กลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นั กบริหารงาน อบต.) ต ้น
สาน ักงานปล ัด อบต. (01)
หัวหน ้าสานักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
ต ้น
นั กวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปก/ชก
นั กจัดการงานทั่วไป
ชก
นั กพัฒนาชุมชน
ปก
เจ ้าพนั กงานธุรการ
ปง
เจ ้าพนั กงานธุรการ
ปง/ชง
ลูกจ ้างประจา
นั กการ
พนักงานจ ้างตามภารกิจ
ผู ้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู ้ช่วยเจ ้าพนั กงานธุรการ
ผู ้ช่วยเจ ้าพนั กงานธุรการ
พนั กงานขับรถยนต์
พนั กงานขับเครือ
่ งจักรขนาดเบา
พนักงานจ ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป (คนงานประจารถขยะ)

จานวนทีม
่ อ
ี ยู่
ปัจจุบ ัน

อ ัตราตาแหน่งทีค
่ าดว่า
อ ัตรากาล ังคน
จะต้องใช้ในช่วง
เพิม
่ / ลด
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
จานวน (คน) เงินเดือน (1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563

ภาระค่าใช้จา่ ย
้ (2)
ทีเ่ พิม
่ ขึน

ค่าใช้จา่ ยรวม (3)
หมาย
เหตุ

2561

2562

2563

2561

2562

2563

1
1

1
1

621,960
504,240

1
1

1
1

1
1

-

-

-

16,320
13,320

16,440
15,240

16,440
15,720

638,280
517,560

654,720
532,800

671,160
548,520

37,830
38,520

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
-

371,760
355,320
288,120
266,760
168,360
297,900

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

+1
+1

-

-

12,960
12,000
11,520
9,000
6,480
9,720

13,440
12,000
12,000
8,760
6,840
9,720

13,320
12,000
12,120
9,240
6,960
9,720

384,720
367,320
299,640
275,760
174,840
307,620

398,160
379,320
311,640
284,520
181,680
317,340

411,480
391,320
323,760
293,760
188,640
327,060

27,480
ว่าง
24,010
22,230
14,030
ว่าง

1

-

-

-

-

-

-1

-

-

-

-

-

-

-

-

ยุบเลิก

1
1
1
1
1

1
1
1
1

180,000
137,760
116,280
112,800
112,800

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

+1
-

-

-

0
5,520
4,680
4,560
4,560

7,200
5,760
4,920
4,800
4,800

7,560
6,000
5,040
4,920
4,920

180,000
143,280
120,960
117,360
117,360

187,200
149,040
125,880
122,160
122,160

194,760
155,040
130,920
127,080
127,080

ว่าง
11,480
9,690
9,400
9,400

6
3

3
3

648,000
324,000

6
3

6
3

6
3

-

-

-

0
0

0
0

0
0

648,000
324,000

648,000
324,000

648,000
324,000

9,000
9,000

1
1
1
1
1
1

1
391,320
1
317,520
355,320
355,320
1
168,360
297,900
จานวนทีม
่ อ
ี ยู่
ปัจจุบ ัน

404,640
329,760
367,320
367,320
174,840
307,620

418,080
342,720
379,320
379,320
181,680
317,340
ค่าใช้จา่ ยรวม (3)

431,400
356,160
391,320
391,320
188,640
327,060

29,110
26,460
ว่าง
ว่าง
14,030
ว่าง

กองคล ัง (04)
17
18
19
20
21
22
ที่

23
24
25
26
27
28
29

ผู ้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง )
นั กวิชาการเงินและบัญชี
นั กวิชาการจัดเก็บรายได ้
นั กวิชาการคลัง
เจ ้าพนั กงานพัสดุ
เจ ้าพนั กงานจัดเก็บรายได ้
่ สายงาน
ชือ

พนักงานจ ้างตามภารกิจ
ผู ้ช่วยเจ ้าพนั กงานจัดเก็บรายได ้
ผู ้ช่วยเจ ้าพนั กงานพัสดุ
ผู ้ช่วยเจ ้าพนั กงานธุรการ
กองช่าง (05)
ผู ้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
นายช่างโยธา
พนักงานจ ้างตามภารกิจ
ผู ้ช่วยเจ ้าพนั กงานธุรการ
ผู ้ช่วยนายช่างโยธา
กองการศึกษา ศาสนาละว ัฒนธรรม (08)

ต ้น
ชก
ปก/ชก
ปก/ชก
ปง
ปง/ชง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
+1
1
1
1
+1
1
1
1
1
1
1
+1
อ ัตราตาแหน่งทีค
่ าดว่า
อ ัตรากาล ังคน
จะต้องใช้ในช่วง
เพิม
่ / ลด
ระด ับ จานวน
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
ตาแหน่งทงหมด
ั้
จานวน (คน) เงินเดือน (1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563

ต ้น
ปง/ชง

13,320
13,440
13,320
12,240
12,960
13,440
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
6,480
6,840
6,960
9,720
9,720
9,720
ภาระค่าใช้จา่ ย
้ (2)
ทีเ่ พิม
่ ขึน

หมาย
เหตุ

2561

2562

2563

2561

2562

2563

1
1
1

1
1

117,360
138,000
112,800

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

4,800
0
4,560

4,920
5,520
4,800

5,160
5,760
4,920

122,160
138,000
117,360

127,080
143,520
122,160

132,240
149,280
127,080

9,780
ว่าง
9,400

1
1

-

435,600
297,900

1
1

1
1

1
1

+1
+1

-

-

13,620
9,720

13,620
9,720

13,620
9,720

449,220
307,620

462,840
317,340

476,460
327,060

ว่าง
ว่าง

1
1

1
1

131,640
135,120

1
1

1
1

1
1

-

-

-

5,280
5,520

5,520
5,640

5,760
5,880

136,920
140,640

142,420
146,280

148,200
152,160

10,970
11,260

30
31
32
33
34
35
36
(4)
(5)
(6)
(7)

ผู ้อานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา )
นั กวิชาการศึกษา
ครู
ครู
พนักงานจ ้างตามภารกิจ
ผู ้ช่วยเจ ้าพนั กงานธุรการ
ผู ้ดูแลเด็ก
ผู ้ดูแลเด็ก
รวม
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอืน
่ 20%
้
รวมเป็ นค่าใช ้จ่ายบุคคลทัง้ สิน
คิดร ้อยละ 40 งบประมาณรายจ่ายประจาปี
หมายเหตุ

ต ้น
ปก/ชก
คศ.1
คศ.1

: งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เป็ นเงิน
: งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 เป็ นเงิน
: งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 เป็ นเงิน

1
1
1
1

1
1

435,600
355,320
248,880
209,880

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

+1
+1
-

-

-

13,620
12,000
9,960
9,360

1
1
1
43

1
1
27

112,800
124,200
124,200
8,663,940

1
1
1
41

1
1
1
41

1
1
1
41

+1
+10

-

-

4,560
4,800
4,920
5,040
5,250
5,460
5,040
5,250
5,460
250,080 269,040 272,760

=
=
=

45,805,200 บาท
48,095,460 บาท (เพิม
่ ขึน
้ 5 %)
50,500,233 บาท (เพิม
่ ขึน
้ 5 %)

13,620
12,000
10,560
9,960

13,620
12,000
10,920
9,840

449,220
367,320
258,840
219,240

462,840
379,320
269,400
229,200

117,360
129,240
129,240
8,914,020
1,782,804
10,696,824
23.35

122,160
134,490
134,490
9,183,040
1,836,608
11,019,648
22.91

476,460
391,320
280,320
239,040

ว่าง
ว่าง
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

127,080
9,400
139,950 เงินอุดหนุน
139,950 เงินอุดหนุน
9,455,820
1,891,164
11,346,984
22.46

10. แผนภูมโิ ครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย (ปรับปรุงใหม่)
ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล
(นักบริ หารงานท้องถิ่ น
ระดับกลาง)
รองปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล
(นักบริ หารงานท้องถิ่ น ระดับต้น)

สานักงานปลัด
(นักบริหารงานทั ่วไป ระดับ
ต้น)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

งานบริหารทัวไป
่
งานนโยบายและแผน
งานกฎหมายและคดี
งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
งานอนามัยและสิง่ แวดล้อม
งานส่งเสริมการเกษตร

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ต้น)

1.
2.
3.
4.
5.

งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ
งานบริหารงานทัวไป
่

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

1.
2.
3.
4.
5.

งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานผังเมือง
งานประสานสาธารณูปโภค
งานบริหารงานทัวไป
่

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ
ต้น)
1. งานบริหารการศึกษา
2. งานส่ ง เสริม การศึก ษา ศาสนา
และ
วัฒนธรรม
3. งานบริหารงานทัวไป
่

โครงสร้างสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้ าสานักงานปลัด
(นักบริหารงานทัวไป
่ ระดับต้น)

งานนโยบายและแผน

งานบริ หารทัวไป
่
พนักงานส่วนตาบล
- นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการ
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- พนักงานขับรถยนต์
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

พนักงานส่วนตาบล
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างทัวไป
่
- คนงานทัวไป
่

งานกฎหมายและคดี

งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานส่วนตาบล
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)

พนักงานส่วนตาบล
- นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการ
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
พนักงานจ้างทัวไป
่
- คนงานทัวไป
่ (คนงานประจารถขยะ)

ลูกจ้างประจา

- นักการ

งานสวัสดิ การและพัฒนาชุมชน
พนักงานส่วนตาบล
- นักพัฒนาพัฒนาชุมชนปฏิบตั กิ าร
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ่วยนักพัฒนาพัฒนาชุมชน

งานอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
พนักงานส่วนตาบล
- นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการ
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทัวไป
่
- คนงานทัวไป
่ (คนงานประจารถขยะ)

งานส่งเสริ มการเกษตร
พนักงานส่วนตาบล
- นักพัฒนาพัฒนาชุมชนปฏิบตั กิ าร
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ่วยนักพัฒนาพัฒนาชุมชน

โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริ หารงานการคลัง ระดับต้น)

งานการเงิ น

งานบัญชี

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

พนักงานส่วนตาบล

พนักงานส่วนตาบล

พนักงานส่วนตาบล

พนักงานส่วนตาบล

- นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.)

- นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)

- เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบตั งิ าน

พนักงานจ้างตามภารกิ จ

- ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

- ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

งานบริ หารทัวไป
่
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิ จ

โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริ หารงานช่าง ระดับต้น)

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

งานผังเมือง

งานประสานสาธารณูปโภค

พนักงานส่วนตาบล

พนักงานส่วนตาบล

พนักงานส่วนตาบล

พนักงานส่วนตาบล

- นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

- นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

- นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

- นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

พนักงานจ้างตามภารกิ จ

พนักงานจ้างตามภารกิ จ

พนักงานจ้างตามภารกิ จ

พนักงานจ้างตามภารกิ จ

- ผูช้ ่วยนายช่างโยธา

- ผูช้ ่วยนายช่างโยธา

- ผูช้ ่วยนายช่างโยธา

- ผูช้ ่วยนายช่างโยธา

งานบริ หารทัวไป
่
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริ หารงานการศึกษา ระดับต้น)

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

งานบริ หารการศึกษา
พนักงานส่วนตาบล

พนักงานส่วนตาบล

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
- ครูผดู้ แู ลเด็ก
- ครูผดู้ แู ลเด็ก

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิ จ

- ผูช้ ่วยครูผดู้ แู ลเด็ก
- ผูช้ ่วยครูผดู้ แู ลเด็ก

งานบริ หารทัวไป
่
พนักงานจ้างตามภารกิ จ
- ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ

่ าแหน่งและการกาหนดเลขทีต
11. บ ัญชีแสดงจ ัดคนลงสูต
่ าแหน่งในส่วนราชการ
ลาด ั
บที่

ข้อมูลผูด
้ ารงตาแหน่ง
่ - นามสกุล
ชือ

กรอบอ ัตรากาล ังเดิม

กรอบอ ัตรากาล ังใหม่

เงินเดือน

คุณวุฒ ิ
เลขทีต
่ าแหน่ง

ตาแหน่ง

ระด ับ

เลขทีต
่ าแหน่ง

ตาแหน่ง

ระด ับ

หมายเหตุ
เงินค่าตอบแทน/
เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง
เงินเพิม
่ อืน
่ ๆ

ข ้าราชการ / พนั กงานส่วนท ้องถิน
่

1

2

ว่าง

-

36-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกลาง
(นั กบริหารงานท ้องถิน
่ )

นายประวิทย์ ทองดี ปริญญารัฐประศาสน- 36-3-00-1101-002
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลต ้น
ศาสตรมหาบัณฑิต
(นั กบริหารงานท ้องถิน
่ )

36-3-00-1101-001

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกลาง
453,960
(นั กบริหารงานท ้องถิน
่ )
(37,830x12)

84,000
(7000x12)

84,000
(7000x12)

ว่าง

462,240
(38,520x12)

42,000
(3500x12)

-

504,240

329,760
(27480x12)
ชก.
288,120
(24,010x12)
นั กวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก.
180,720
(15,060x12)
นั กพัฒนาชุมชน
ปก.
266,760
(22,230x12)
เจ ้าพนั กงานธุรการ
ปง.
168,360
(14,030x12)
เจ ้าพนั กงานธุรการ
ปง..
138,120
(11,510x12)

42,000
(3500x12)
-

-

371,760

-

288,120

-

-

180,720

-

-

266,760

-

-

168,360

-

-

138,120

36-3-00-1101-002 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลต ้น
(นั กบริหารงานท ้องถิน
่ )

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

3

นางสาวปฐวีรัตน์ แสงมิง่ ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต 36-3-01-2101-001

สาขารัฐศาสตร์

หัวหน ้าสานั กปลัด
(นั กบริหารงานทั่วไป)
นั กจัดการงานทั่วไป

ต ้น

36-3-01-2101-001

4

นางนิตยา วุฒ ิ

รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

36-3-01-3101-001

ชก.

36-3-01-3101-001

5

นายภาคภูม ิ ยิง่ วงค์

ปริญญาตรีวท
ิ ยาศาสตรบัณฑิต

36-3-01-3103-001 นั กวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก.

36-3-01-3103-001

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

6
7
8

นั กพัฒนาชุมชน

ปก.

36-3-01-3801-001

36-3-01-4101-001

เจ ้าพนั กงานธุรการ

ปง./ชง.

36-3-01-4101-001

36-3-01-4101-002

เจ ้าพนั กงานธุรการ

ปง.

36-3-01-4101-002

ปริญญาตรี/การจัดการทั่วไป

-

ผู ้ช่วยนั กพัฒนาชุมชน

-

-

ผู ้ช่วยนั กพัฒนาชุมชน

-

-

นางสาวอรวารี เอีย
่ มราคิน ปวส. สาขา แอนนิเมชัน

พนั กงานจ ้างตามภารกิจ
9 นายไพศาล โชติรัตน์

ต ้น

36-3-01-3801-001

นางจรรยภรณ์ สรงประเสริฐ รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ว่าง

หัวหน ้าสานั กปลัด
(นั กบริหารงานทั่วไป)
นั กจัดการงานทั่วไป

10

ว่าง

-

-

ผู ้ช่วยเจ ้าพนั กงานธุรการ

-

-

ผู ้ช่วยเจ ้าพนั กงานธุรการ

-

11

นางสาวสุพรรณี คามี

รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

-

ผู ้ช่วยเจ ้าพนั กงานธุรการ

-

-

ผู ้ช่วยเจ ้าพนั กงานธุรการ

-

12

นายรัตพล นรดี

ม.3

-

พนั กงานขับรถยนต์

-

-

พนั กงานขับรถยนต์

-

13

นายสมคิด ดาราวงษ์

ม.6

-

พนั กงานขับเครือ
่ งจักรขนาดเบา -

-

ปริญญาตรี/ภาษาอังกฤษธุรกิจ

-

พนั กงานขับเครือ
่ งจักรขนาดเบา -

180,000
(15,000x12)
112,800
(9,400x12)
116,280
(9,690x12)
112,800
(9,400x12)
112,800
(9,400x12)

180,000
-

-

112,800

-

-

116,280

-

-

112,800

-

-

112,800

-

-

108,000

-

-

108,000

-

-

108,000

พนั กงานจ ้างทั่วไป
14

นางสาวอัจฉราพร โนนุช

พนั กงานจ ้างทั่วไป

-

-

พนั กงานจ ้างทั่วไป

-

108,000
(9,000x12)

15

นางสาวจันทนา นรดี

ม.3

-

พนั กงานจ ้างทั่วไป

-

-

พนั กงานจ ้างทั่วไป

-

108,000
(9,000x12)

16

นางสาวชิดชนก ดีเกษม

ปริญญาตรี

-

พนั กงานจ ้างทั่วไป

-

-

พนั กงานจ ้างทั่วไป

-

108,000

(9,000x12)
17

นายสุเมธ รักซ ้อน

ปริญญาตรี

พนั กงานจ ้างทั่วไป

-

-

พนั กงานจ ้างทั่วไป

-

-

108,000

-

-

108,000

-

-

108,000

-

-

108,000

-

-

108,000

-

-

108,000

-

-

108,000

(9,000x12)
18

นายเกียรติศักดิ์ สุทธิฤกษ์

ปริญญาตรี

พนั กงานจ ้างทั่วไป

-

-

พนั กงานจ ้างทั่วไป

-

-

108,000
(9,000x12)

19

ว่าง

พนั กงานจ ้างทั่วไป

-

-

พนั กงานจ ้างทั่วไป

-

-

108,000
(9,000x12)

20

นายสมศักดิ์ รักซ ้อน

ป.6

พนั กงานจ ้างทั่วไป

-

-

-

(ประจารถขยะ)
20

นายสมบัต ิ ชูปัน
้

ป.6

พนั กงานจ ้างทั่วไป

-

-

-

(ประจารถขยะ)
20

นายพลังไทย นรดี

ม.6

พนั กงานจ ้างทั่วไป

-

-

-

(ประจารถขยะ)

ลาดับที่

ข ้อมูลผู ้ดารงตาแหน่ง
่ - นามสกุล
ชือ

คุณวุฒ ิ

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขทีต
่ าแหน่ง

ตาแหน่ง

พนั กงานจ ้างทั่วไป

108,000

(ประจารถขยะ)

(9,000x12)

พนั กงานจ ้างทั่วไป

108,000

(ประจารถขยะ)

(9,000x12)

พนั กงานจ ้างทั่วไป

108,000

(ประจารถขยะ)

(9,000x12)

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

เลขทีต
่ าแหน่ง

ตาแหน่ง

เงินเดือน
ระดับ

เงินเดือน เงินประจาตาแหน่
เงิงนค่าตอบแทน/หมายเหตุ
เงินเพิม
่ อืน
่ ๆ

กองคลัง
ต ้น

36-3-04-2102-001

36-3-04-3201-001

ผู ้อานวยการกองคลัง
(นั กบริหารงานการคลัง)
นั กวิชาการเงินและบัญชี

ชก.

36-3-04-3201-001

ปริญญาบริหารธุรกิจ การบัญชี

36-3-04-3203-001

นั กวิชาการจัดเก็บรายได ้

ปก.

36-3-04-3203-001

นางกรณิษฐา จันทร์ทรัพย์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี

36-3-04-3202-001

นั กวิชาการคลัง

ปก.

36-3-04-3202-001

21

นางสาวนั นทวรรณ สินจวัตร

22

ว่าง

23

นางกรณิศ เจริญศิลป์

24

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา การบัญชี
-

36-3-04-2102-001

25
ว่าง
36-3-04-4203-001
เจ ้าพนั กงานพัสดุ
ปง./ชง.
26 นางสาวภัทรภร ธรพงษ์ ปภา ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36-3-04-4204-001 เจ ้าพนั กงานจัดเก็บรายได ป
้ ง./ชง.
พนั กงานจ ้างตามภารกิจ
ิ ะชาติ
27นางสาวจารุวรรณ มุสก
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ผู ้ช่วยเจ ้าพนั กงานจัดเก็บรายได ้ -

36-3-04-4203-001
36-3-04-4204-001
-

ผู ้อานวยการกองคลัง
ต ้น
349,320
(นั กบริหารงานการคลัง)
(29110x12)
นั กวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. 317,520
(26,460x12)
นั กวิชาการจัดเก็บรายได ้ ปก..
180,720
(15,060x12)
นั กวิชาการคลัง
ปก.
180,720
(15,060x12)
เจ ้าพนั กงานพัสดุ
ปง./ชง. 297,900
เจ ้าพนั กงานจัดเก็บรายได ้ ปง.
297,900
ผู ้ช่วยเจ ้าพนั กงานจัดเก็บรายได ้ -

117,360

42,000
(3500x12)
-

-

-

-

180,720

-

-

180,720

-

-

ว่าง
ว่าง

-

391,320
317,520

117,360

นายปรีชา ปลูกเนียม ปริญญาตรี สาขาบัญชี

-

ผู ้ช่วยเจ ้าพนั กงานพัสดุ

-

-

ผู ้ช่วยเจ ้าพนั กงานพัสดุ

-

29 นายอัคคเดช พิมพิสาร รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

-

ผู ้ช่วยเจ ้าพนั กงานธุรการ

-

-

ผู ้ช่วยเจ ้าพนั กงานธุรการ

-

-

36-3-05-2103-001

ต ้น

36-3-05-2103-001

36-3-05-4701-001

ปง./ชง.

36-3-05-4701-001

ผู ้อานวยการกองช่าง
(นั กบริหารงานช่าง)
นายช่างโยธา

ต ้น

-

ผู ้อานวยการกองช่าง
(นั กบริหารงานช่าง)
นายช่างโยธา

รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

-

ผู ้ช่วยเจ ้าพนั กงานธุรการ

-

-

-

ผู ้ช่วยนายช่างโยธา

-

-

28

30

กองช่าง
ว่าง

31
ว่าง
พนั กงานจ ้างตามภารกิจ
32 นางสาวอัจฉรา จรรยา

33 นายสรณ์ฐเิ ชษฐ์ จอมทองปวส./ช่างก่อสร ้าง

(9,780x12)
112,800
(9,400x12)
112,800
(9,400x12)

-

-

112,800

-

-

112,800

435,600

-

-

ว่าง

ปง./ชง.

297,900

-

-

ว่าง

ผู ้ช่วยเจ ้าพนั กงานธุรการ

-

-

-

131,640

ผู ้ช่วยนายช่างโยธา

-

131,640
(10,970x12)
135,120
(11,260x12)

-

-

135,120

435,600

-

-

ว่าง

-

-

180,720

-

-

248,880

-

-

ว่าง

-

-

112,800

-

-

124,200

-

-

112,800

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

34

ว่าง

-

35

นางสาวมิง่ ขวัญ แสงฤทธิ์

ปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

36

่ ขา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาวชุตก
ิ าญจน์ สุม

36-3-08-2107-001 ผู ้อานวยการกองการศึกษา ต ้น
(นั กบริหารงานศึกษา)
36-3-08-3803-001
วิชาการศึกษา
ปก..

36-3-08-2107-001
36-3-08-3803-001

ผู ้อานวยการกองการศึกษา ต ้น
(นั กบริหารงานศึกษา)
วิชาการศึกษา
ปก.

180,720
(15,060x12)
คศ.1
248,880
(20,740x12)
คศ.1

66-2-0023

ครู

คศ.1

36-3-08-2213-279

ครู

66-2-0215

ครู

คศ.1

36-3-08-2213-280

ครู

พนั กงานจ ้างตามภารกิจ
38
นางสาวณั ฐรวีนันท์ จันทร์แรัป้ฐน
ประศาสนศาสตร์บัณฑิต

-

ผู ้ช่วยเจ ้าพนั กงานธุรการ

-

-

ผู ้ช่วยเจ ้าพนั กงานธุรการ

-

39นางสาวศิรประภา เขียวสวาท
ศึกษาศาสตรบัณฑิต

-

ผู ้ดูแลเด็กเล็ก

-

-

ผู ้ดูแลเด็กเล็ก

-

-

ผู ้ดูแลเด็กเล็ก

-

-

ผู ้ดูแลเด็กเล็ก

-

สาขา การบริหารการศึกษา

37

ว่าง

สาขา การศึกษาปฐมวัย

40

ว่าง

112,800
(9,400x12)
124,200
(10,350x12)
112,800
(9,400x12)
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ในการบริหารงานขององค์กรต่างๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่สาคัญที่สุดขององค์กรก็
คือทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นผู้ใช้ทรัพยากรทางการบริหารอื่นๆ ของ
องค์ก รในการดาเนินงานให้บรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ท่ีกาหนดไว้อ ย่ างมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล
นอกจากนี้ ปริมาณและคุ ณ ภาพของบุ ค ลากรก็เป็ น ปั จจัยสาคัญ ต่อ ความสาเร็จขององค์กร ซึ่งการที่
องค์ก รจะสามารถรัก ษาความสมดุล ระหว่างปริม าณคนกับ ปริมาณงานและคุ ณ ภาพของบุ ค ลากรให้
เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะต้องมีการวางแผนการใช้กาลังคนอย่า งเหมาะสม และมีการพัฒนา
บุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มศี กั ยภาพอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของบุคลากรผู้ป ฏิบตั งิ าน
ในองค์กร อันได้แก่ ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะเป็ นผู้ขบั เคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์
ของหน่ วยงานให้สาเร็จผลตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่กาหนดไว้ จึงจะได้กาหนดแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้ดงั นี้
(1) จัด ส่งบุ ค ลากรเข้ารับ การฝึ ก อบรมหรือ การประชุ ม สัม มนา หรือ การประชุ ม เชิง
ปฏิบตั กิ ารตามหน่ วยงานต่างๆ โดยเฉพาะการฝึ กอบรมตามสายงานของตนกับสถาบัน พัฒนาบุคลากร
ท้ อ งถิ่ น กรมส่ ง เสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น การเข้ า รับ การฝึ กอบรมที่ ห น่ วยงานของรัฐ หรื อ
สถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) จัดให้มกี ารฝึ กอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาทราย เป็ นผูจ้ ดั อบรมเองหรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใกล้เคียงเพื่อพัฒนาทักษะ
ความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารแลกเปลีย่ นความรูห้ รือประสบการณ์ในการทางาน
ระหว่างเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ ด้วยกันเองหรือผูช้ านาญการหรือผูเ้ ชีย่ วชาญจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็ นต้น
(4) จัดให้มกี ารศึกดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อื่น หรือหน่วยงานอื่นทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็ น แบบอย่ างที่ดีในการบริห ารจัด การองค์ก รหรือ พัฒ นาท้อ งถิ่น ในด้านต่ างๆ เพื่อ ให้
บุคลากรสามารถนาความรู้และประสบการณ์ท่ไี ด้รบั มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน อันจะ
เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานให้สงู ขึน้
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุ นบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็ นผูร้ บั ใช้ประชาชนในพื้นที่การ
ให้บ ริก ารประชาชนด้ว ยความรวดเร็ว เสมอภาคและทัว่ ถึง อ านวยความสะดวกและลดขัน้ ตอนการ
ให้บริการประชาชน เพือ่ ให้ประชาชนหรือผูร้ บั บริการได้รบั ความพึงพอใจจาการให้บริการของเจ้าหน้าที่
(๖) ส่งเสริมและสนับ สนุ น การน าเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารมาใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านมากขึน้ เพื่อลดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านหือระยะเวลาในการให้บริการประชาชน
ลดความซ้าซ้อนของงานและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จาเป็ นลง อันจะการใช้งบประมาณของหน่ วยงานให้
คุม้ ค่ามากขึน้
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(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรูใ้ นวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง
ผ่านการศึก ษาทัง้ ในระบบและนอกระบบรวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคลากรได้รบั ความรู้
ความและสามารถประยุ ก ต์ใช้ค วามรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิท ธิภาพและประสิทธิผ ลยิ่งขึ้น และ
ส่งเสริมให้หน่วยงานเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูต้ ่อไป
(8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนาหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีมาใช้อย่างต่อเนื่อง และปฏิบตั งิ านตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้สมั ฤทธิผลในทุ
์
กมิตหิ รือตัวชี้วดั ทีร่ ฐั บาล
กาหนด

13. ประกาศคุณธรรมจริ ยธรรมของพนักงานส่วนตาบลลูกจ้างประจาและพนักงาน
จ้าง
องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลเขาทราย ได้ป ระกาศมาตรฐานคุ ณ ธรรม และจริย ธรรม
ตามแนวทางทีอ่ นุ สนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ (ก.ถ.) ได้กาหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ซึง่ ได้ประมวลขึน้ จากข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาท้องถิน่ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่
ลู ก จ้างในองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และประชาชนผู้รบั บริก ารจากองค์ก รปกครองท้อ งถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ขา้ ราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยทัวไปใช้
่
ยดึ ถื อ
เป็ นหลักการและแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ เป็ นเครื่องกากับความประพฤติของตน ได้แก่
1. พึงดารงตนให้ตงั ้ มันอยู
่ ่ในศีลธรรม ปฏิบตั หิ น้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ
และมีความรับผิดชอบ
2. พึงปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเปิ ดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอธั ยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์
ของประชาชนเป็ นหลัก
4. พึงปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดผลสัมฤทธิของงานอย่
์
างคุม้ ค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทนั สมัยอยู่เสมอ
องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลเขาทราย ขอประกาศให้มาตรฐานทัง้ 5 ประการดั งกล่ าว
ข้างต้นเป็ น “มาตรฐานทางคุณ ธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่ว น
ตาบลเขาทราย” เมื่อวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2554 ซึ่งประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมดังกล่าว
ยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงปั จจุบนั และขอกาหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับข้ าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ยึดถือเป็ นแนวทางสาหรับประพฤติตนและเป็ น
หลักการในการปฏิบตั งิ านเพิม่ เติม ดังนี้
1. พึงปฏิบตั ิงานตามกฎหมายและระเบียบโดยเคร่งครัดเพื่อรักษาผลประโยชน์ แก่สงั คม
ส่วนรวม
2. พึงใช้และรักษาทรัพยากรของทางราชการให้คุม้ ค่าเสมือนหนึ่งการให้ทรัพยากรของ
ตนเอง
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-ร่าง -

ประกาศองค์การบริ หารส่วนตาบลเขาทราย
เรื่อง ประกาศคุณธรรม จริ ยธรรมของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลเขาทราย
………………………..……………
ตามมาตรฐานกลางทางจริย ธรรมของข้า ราชการ พนั ก งานและลู ก จ้า งขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ (ก.ถ.) ได้กาหนดไว้
เป็ น แนวทางสาหรับองค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลู กจ้างขององค์ก ร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น โดยทัว่ ไป ยึด ถือ เป็ น หลักการและแนวทางปฏิ บัติ เพื่อ เป็ นเครื่อ งก ากับ ความ
ประพฤติของตน ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ ที่ มท
0209.2/ว 76 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เรื่อง ส่งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่องกาหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้ าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ ได้กาหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรม ไว้ดงั นี้
1. พึงดารงตนให้ตงั ้ มันอยู
่ ่ในศีลธรรม ปฏิบตั หิ น้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ
และมีความรับผิดชอบ
2. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเปิ ดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บ ริก ารด้ว ยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอ ัธ ยาศัยไมตรี โดยยึดหลัก
ประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก
4. พึงปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดผลสัมฤทธิของงานอย่
์
างคุม้ ค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทนั สมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย จึงขอประกาศให้มาตรฐานทัง้ 5 ประการ ดังกล่าว
ข้างต้น เป็ น “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาทราย ” เพือ่ ยึดถือเป็ นแนวทางสาหรับประพฤติและเป็ นหลักการในการปฏิบตั งิ าน
จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกั
่ น
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕7

(นายชินวัตร เมฆรุ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
*********************************
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13(2)(4),14,17(9) และมาตรา 25 วรรคท้าย
แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตำบลจั งหวั ด พิ จิ ต ร ในการประชุ ม ครั้ งที่ 1/2559
เมื่ อ วัน ที่ 19
มกราคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งสายงาน
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย จึงประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ตำแหน่งส่วนงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาด
กลางไว้ดังนี้
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเขาทราย ประกอบด้วยส่วนราชการดังนี้
1. สำนั กงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล มีภ าระหน้ าที่ รับ ผิดชอบเกี่ยวกับ งาน
ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วน
ราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ และมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ สาร
บรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การบริหารงานบุคคลของ อบต. งาน
ทะเบี ย น งานเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง งานกิ จ การสภา อบต. งานวิ เคราะห์ น โยบายและแผน
งานประชาสัมพันธ์ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ การดำเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การให้คำปรึกษาและหน้าที่ความ
รับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง การกำกับ
ดูแลและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล การควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่นๆ
ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค งานเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การ
จัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริหารสาธารณสุข การควบคุม
การฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ รวมถึงการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์

/การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน…

การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก และเยาวชน การพั ฒ นาชุ มชน งานส่งเสริมอาชีพ และพั ฒ นาสตรี การให้
คำปรึก ษา แนะนำ หรือ ตรวจสอบเกี่ ยวกั บงานสวัสดิ การสังคม และงานอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งและได้ รับ
มอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 8 งาน ดังนี้
1.1 งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานอำนวยการและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
1.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
1.3 งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานกฎหมายและคดี
- งานนิติกรรมและสัญญา
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
- งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานอำนวยการ
- งานป้องกัน
- งานฟื้นฟู
1.5 งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร

- งานส่งเสริมปศุสัตว์
1.6 งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานการประชุม
- งานอำนวยการและประสานงาน
- งานมวลชนสัมพันธ์
/1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม……
1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.7.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานอาชีวอนามัย
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมมลพิษ
- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- งานธุรการประจำส่วนสาธารณสุข
- งานจัดทำเอกสารประกอบฎีกาประจำส่วน
7.1.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษา
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารน้ำ งานป้องกัน รักษา และบำบัดยาเสพติด
- งานรักษาและพยาบาล
- งานชันสูตรสาธารณสุข
- งานเภสัชกรรม
- งานทันตกรรม
- งานสัตวแพทย์

7.1.3 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย
7.1.4 งานควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานเฝ้าระวังโรคระบาด
- งานระบาดวิทยา
- งานป้องกันและระงับโรคติดต่อนำโดยคน แมลง และสัตว์
- งานเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์
- งานจัดทำเสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
/8. งานสวัสดิการสังคม…..
8. งานสวัสดิการสังคม
8.1.1 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ
- งานธุรการ
8.1.2 งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานข้อมูล
8.1.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ
2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษา
เงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่าง ๆ การ
จัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย การจัดทางบท

ดลองประจาเดื อ นประจำปี งานเกี่ ย วกั บ การพั ส ดุ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลและงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้
2.1 งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
/2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ….
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำ
ข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ
การก่อสร้างงานควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
งานแผนงานด้านวิศวกรรมและเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควรคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล แ ละยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การ
เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ไดรับมอบหมาย โดย
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้

3.1 งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ
- งานข้อมูลก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้ำ
3.4 งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานสำรวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหาร
วิช าการศึ กษา งานเทคโนโลยีท างการศึก ษา งานจัด การศึก ษา งานทดสอบและประเมิ นตรวจวัดผล
งานบริก ารและบำรุงสถานศึก ษา งานศู น ย์พั ฒ นาเด็ก เล็ก งานกิจการเด็ก และเยาวชน งานกี ฬ าและ
สั น ทนาการ ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษา การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สิน
ต่ า งๆ เพื่ อ ประโยชน์ ท างการศึ ก ษา จั ด สถานที่ เพื่ อ การศึ ก ษา ส่ งเสริ ม ทำนุ บ ำรุ งรั ก ษาไว้ ซึ่ งศิ ล ปะ
ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริม
/สนับสนุนการเล่นกีฬา…..

สนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณีและ
วัฒ นธรรมของท้ องถิ่น และของชาติ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ ไดรับมอบหมาย โดยแบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น 8 งาน ดังนี้
4.1 งานบริหารงานการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.3 งานกิจการโรงเรียน
4.2 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.5 งานส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม
4.6 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
4.7 งานกิจการเด็กและเยาวชน
4.8 งานกีฬาและสันทนาการ
ระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย ประกอบด้วยระดับตำแหน่งดังนี้
1. ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้เป็นตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง คือ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง)
2. ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้เป็นตำแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่นระดับต้น คือ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับต้น)
3. ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ กำหนดให้เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น
คือ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ,ตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น), ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นัก
บริหารงานช่าง ระดับต้น) และตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลงชื่อ
(นายชินวัตร เมฆรุ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕61 - ๒๕๖3)
..............................................
ด้ วยคณะกรรมการพนั ก งานส่ วนตำบลจั งหวั ด พิ จิ ต ร (ก.อบต.จั งหวั ด ) ได้ มี ม ติ ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/๒๕60 เมื่อวันที่ 26 กันยายน ๒๕60 เห็นชอบให้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(รอบปีงบประมาณ ๒๕61 - ๒๕๖3) เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งพนักงานส่วน
ตำบลและตำแหน่งพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ
๒๕61 - ๒๕๖3) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕560
ประกาศ ณ วันที่

เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕60

ลงชื่อ
(นายชินวัตร เมฆรุ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานบริหารงานทัวไป
่ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย
ที…
่ ๗๑๑๐๑/…………………วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕60
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
เรียน คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังฯ
ด้ว ยองค์ก ารบริห ารส่วนต าบลเขาทราย จะดาเนินการจัดท าแผนอัต รากาลัง 3 ปี ของ
องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลเขาทราย (พ.ศ. 2561 – 2563) จึงก าหนดประชุ ม คณะกรรมการจัด ท าแผน
อัตรากาลังฯ เพื่อพิจารณาการจัดทาแผนอัตรากาลัง ร่วมกันสังเคราะห์ภารกิจ ปริมาณและคุณภาพของ
งาน ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ทราย
ดังนัน้ จึงขอเชิญคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาทราย และหัวน้าส่วนราชการของแต่ละส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 6 เดือน มิถุนายน
พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้อ งประชุม องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลเขาทราย และขอให้หวั หน้ าส่ว น
ราชการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมกับจัดเตรียมข้อมูลที่จะพิจารณาการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ดว้ ย
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

( นายชินวัตร เมฆรุ่ง )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย

ทราบ
1. พ.อ.อ.สวัสดิ ์ ยิม้ กล่า
................................
2. นายประวิทย์ ทองดี
.................................
3. นางสาวปฐวีรตั น์ แสงมิง่
...........................
4. นางสาวนันทวรรณ สินจวัตร
......................
5. นางนิตยา วุฒ ิ
............................................

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานบริ หารงานบุคคล สานักปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบลเขาทราย
ที่…๗๑๑๐๑/…………………วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
เรียน คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังฯ
ตามที่อ งค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลเขาทราย ได้มีค าสัง่ แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการจัด ท าแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี คาสังเลขที
่
่ ๑๑๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ นัน้
องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลเขาทราย จึงขอเชิญ ท่านเข้าร่ว มประชุมในวัน ที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
การยุบเลิกหรือเปลีย่ นแปลงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล และกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล(ใหม่)
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ
( นายชินวัตร เมฆรุ่ง )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ทราบ
1. พ.อ.อ.สวัสดิ์ ยิม้ กล่ำ................................
2. นำงนันทวรรณ เรื องเดช............................
3. นำยอนุวฒั น์ ศรี เมือง...............................
4. นำงนภัสวรรณ ผมน้อย............................

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริ หารส่วนตาบลเขาทราย
ที่………………………………………วันที่ 27 มิถุนายน 2554
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เรียน คระกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังฯ
ด้วยองค์ก ารบริห ารส่วนต าบลเขาทราย ค าสังแต่
่ ง ตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง
3 ปี (พ.ศ.2555-2557) ที่ 160/2554 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2554 จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ 27
มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ

( นายชินวัตร เมฆรุ่ง )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย

ทราบ
1. นายประเสริฐ นามผิว....................................
2. นายสุนทร เทียนปั น่ ......................................
3. พ.อ.อ.สวัสดิ ์ ยิม้ กล่า.....................................
4. นางสาวนันทวรรณ สินจวัตร..........................
5. นายอนุวฒ
ั น์ ศรีเมือง...................................
6. นางนภัสวรรณ ผมน้อย.................................

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริ หารส่วนตาบลเขาทราย
ที่………………………………………วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔)
เรียน คระกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังฯ
ด้วยองค์ก ารบริห ารส่วนต าบลเขาทราย ค าสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง
๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔) คาสังเลขที
่
่ ๑๑๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ จึงขอเชิญ ท่านเข้าร่ว ม
ประชุมในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ

( นายชินวัตร เมฆรุ่ง )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย

ทราบ
1. พ.อ.อ.สวัสดิ ์ ยิม้ กล่า.....................................
2. นางสาวนันทวรรณ สินจวัตร..........................
3. นายอนุวฒ
ั น์ ศรีเมือง...................................
4. นางนภัสวรรณ ผมน้อย.................................

คำสังองค์
่ กำรบริหำรส่วนตำบลเขำทรำย
ที่ 300/2560
เรื่อง แต่งตัง้ คณะทำงำนในกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-25๖3)
..............................................
ตำมประกำศก ำหนดหลัก เกณฑ์กำรจัดท ำแผนอัต รำกำลังพนักงำนส่ว นต ำบลขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบล ลงวันที่ 21 สิงหำคม 2545 อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 17(3) และมำตรำ 26 แห่ง
พระรำชบัญญัตริ ะเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 ประกอบกับข้อ 5 แห่งประกำศคณะกรรมกำร
กลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่องมำตรฐำนทัวไปเกี
่
่ยวกับอัตรำตำแหน่ งและมำตรฐำนของตำแหน่งพนักงำนส่วน
ตำบลคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล(ก.อบต.) ในกำรประชุมครัง้ ที่ 9/2544 เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2544
ได้มมี ติให้กำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดทำแผนอัตรำกำลังพนักงำนส่วนตำบลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ข้อ 1
ให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแต่งตัง้ คณะทำงำนจัดทำแผนอัตรำกำลังพนักงำนส่ว นตำบลขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล โดยมีประธำนกรรมกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเป็ นประธำน ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเป็ นคณะทำงำน และมอบหมำยให้พนักงำนส่วนตำบลคนหนึ่ง
เป็ นเลขำนุ กำรคณะทำงำน และนำแผนอัตรำกำลังพนักงำนส่วนตำบลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำใช้ มี
กำหนดครำวละ 3 ปี เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดทำแผนอัตรำกำลังพนักงำนส่วนตำบลขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั กล่ำว
จึงแต่งตัง้ คณะทำงำนในกำรดำเนินกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี
ดังนี้
1. นำยชินวัตร
เมฆรุ่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำทรำย
เป็ น
ประธำน
2. พ.อ.อ.สวัสดิ ์
ยิม้ กล่ำ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำทรำย
เป็ นกรรมกำร
3. นำยประวิทย์
ทองดี รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำทรำย เป็ นกรรมกำร
3. นำงสำวนันทวรรณ สินจวัตร
ผูอ้ ำนวยกำรกองคลัง
เป็ น
กรรมกำร
4. นำงสำวปฐวีรตั น์ แสงมิง่ หัวหน้ำสำนักปลัด
เป็ นกรรมกำร
6. นำงนิตยำ
วุฒิ
นักบริหำรงำนทัวไปช
่ ำนำญกำร
เป็ น
เลขำนุกำร/
กรรมกำร
ให้คณะทำงำนมีหน้ำที่ตำมประกำศกำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดทำแผนอัตรำกำลังพนักงำนส่วน
ตำบลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ดังนี้
1. ศึก ษำวิเครำะห์อ ำนำจหน้ ำที่และภำรกิจควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่ว นต ำบล
ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี

2. ศึกษำวิเครำะห์ค วำมต้องกำรกำลังคนทัง้ หมดขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลในช่วง 3 ปี
ว่ำต้องกำรกำลังคนประเภทใด ระดับใด จำนวนเท่ำใด จึงจะสำมำรถปฏิบตั งิ ำนที่อยู่ในอำนำจหน้ำทีแ่ ละภำรกิจ
ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ศึกษำวิเครำะห์ประเมินควำมต้องกำรกำลังคนที่มอี ยู่ในปั จจุบนั และกำลังคนที่ขำดอยู่และ
ต้องกำรเพิม่ ขึน้ อัตรำควำมต้องกำรกำลังคนเพิม่ ขึน้ เนื่องจำกกำรขยำยงำนหรือได้รบั มอบหมำยเพิ่ มขึน้ อัตรำ
กำรสูญเสียกำลังคนในแต่ละปี
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4. ศึกษำวิเครำะห์กำรวำงแผนกำรใช้กำลังคน เป็ นกำรวำงแผนเพื่อให้มกี ำรใช้กำลังคนที่มอี ยู่
ในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยสำรวจและประเมินควำมรูค้ วำมสำมำรถของกำลังคนทีม่ ี
อยู่ กำรพัฒนำหรือฝึกอบรมกำลังคนทีม่ อี ยู่ให้มปี ระสิทธิภำพสูงขึ้นและใช้กำลังคนที่มอี ยู่ให้เหมำะสมกับควำมรู้
ควำมสำมำรถของแต่ละคน
5. ปรับปรุงแผนอัตรำกำลังพนักงำนส่วนตำบลในระหว่ำงที่ยงั ไม่ครบกำหนดระยะเวลำของ
แผน ยกตัวอย่ำงเช่น อำนำจหน้ำที่ภำรกิจควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเปลีย่ นแปลงไปอย่ำง
มำก
ทัง้ นี้ ให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั กำรแต่งตัง้ ปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมประกำศฯ อย่ำงเคร่งครัด หำกมีปัญหำอุปสรรค
ใด ๆ ให้รำยงำนให้ทรำบโดยเร็ว
ประกำศ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2560

( นำยชินวัตร เมฆรุ่ง )
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำทรำย

ที่ พจ ๗๑๑๐๑/

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
๓๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาทราย
อำเภอทับคล้อ พจ 66230
สิงหาคม ๒๕60

เรื่อง

ส่งแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕61-๒๕๖3)

เรียน นายอำเภอทับคล้อ
อ้างถึง หนังสือจังหวัดพิจิตร ด่วนมาก ที่ พจ 0023.2/ว 2577 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖3)
2. แบบรายงานการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี

จำนวน 1 เล่ม
จานวน 1 ฉบับ

ตามที่จังหวัดพิจิตร แจ้งให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕61 ๒๕๖3) เพื่ อ ประกาศให้ ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ งแต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕60 ซึ่ งแผนอั ต รากำลั ง ๓ ปี รอบปี งบประมาณ
(พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 นั้น
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย ได้จัดทำร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕61 ๒๕๖3) ตามหนั งสื อสำนั กงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี
งบประมาณ 2561 - 2563 และได้ส่งเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร
โดยตรงแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายชินวัตร เมฆรุ่ง )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

สำนักปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
โทร/โทรสาร ๐-๕๖๖๖-๘๑๘๗

ที่ พจ ๗๑๑๐๑/

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
๓๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาทราย
อำเภอทับคล้อ พจ 66230
สิงหาคม ๒๕60

เรื่อง

ส่งร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕61-๒๕๖3)

เรียน ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร
อ้างถึง หนังสือจังหวัดพิจิตร ด่วนมาก ที่ พจ 0023.2/ว 2577 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖3)
2. แบบรายงานการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
3. แผ่นซีดี

จำนวน 1 เล่ม
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 แผ่น

ตามที่จังหวัดพิจิตร แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕61 ๒๕๖3) เพื่ อ ประกาศให้ ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ งแต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕60 ซึ่ งแผนอั ต รากำลั ง ๓ ปี รอบปี งบประมาณ
(พ.ศ.๒๕๕8 - ๒๕60) จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 นั้น
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย ได้จัดทำร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕61 ๒๕๖3) ตามหนั งสื อสำนั กงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี
งบประมาณ 2561 - 2563 รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตรต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

( นายชินวัตร เมฆรุ่ง )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

สำนักปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
โทร/โทรสาร ๐-๕๖๖๖-๘๑๘๗

ที่ พจ ๗๑๑๐๑/

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
๓๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ พจ ๖๖๒๓๐
ตุลาคม ๒๕60

เรื่อง

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕61 - ๒๕๖3)

เรียน นายอำเภอทับคล้อ
อ้างถึง มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 10/๒๕60 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน ๒๕60
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕61 - ๒๕๖3) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการฯ
จำนวน ๑ ชุด
3. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕61 - ๒๕๖3)
จำนวน 1 เล่ม
ตามที่ อ ำเภอทั บ คล้ อ แจ้ งมติค ณะกรรมการพนั กงานส่ ว นตำบลจั งหวัด พิ จิต ร ครั้งที่ 10/๒๕60
ประชุมเมื่อวันที่ ๒6 กันยายน ๒๕60 เห็นชอบให้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕61 - ๒๕๖
3) นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย ได้ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่ ว นตำบลเขาทราย และประกาศใช้ แ ผนอั ต รากำลั ง ๓ ปี (รอบปี งบประมาณ ๒๕61 - ๒๕๖3) เรีย บร้อ ยแล้ ว
ทั้งนี้ ได้รายงานให้ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร ทราบโดยตรงแล้ว รายละเอียดตามสำเนาประกาศฯ ที่ได้แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายชินวัตร เมฆรุ่ง )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

งานบริหารงานทั่วไป
สำนักปลัด
โทร/โทรสาร ๐-๕๖๖4-9305

ที่ พจ ๗๑๑๐๑/

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
๓๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ พจ ๖๖๒๓๐
ตุลาคม ๒๕60

เรื่อง

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕๖3)

เรียน ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร
อ้างถึง มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 10/๒๕60 ประชุมเมื่อวันที่ ๒6 กันยายน ๒๕60
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕61-๒๕๖3)
๒. สำเนาประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการฯ
3. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕61 - ๒๕๖3)

จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน 2 เล่ม

ตามที่ อ ำเภอทั บ คล้ อ แจ้ งมติค ณะกรรมการพนั กงานส่ ว นตำบลจังหวัด พิ จิต ร ครั้งที่ 10/๒๕60
ประชุมเมื่อวันที่ ๒6 กันยายน ๒๕60 เห็นชอบให้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕61 ๒๕๖3) นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย ได้ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่ ว นตำบลเขาทราย และประกาศใช้ แ ผนอั ต รากำลั ง ๓ ปี (รอบปี งบประมาณ ๒๕61 - ๒๕๖3) เรีย บร้อ ยแล้ ว
รายละเอียดตามสำเนาประกาศฯ ที่ได้แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายชินวัตร เมฆรุ่ง )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

งานบริหารงานทั่วไป
สำนักปลัด
โทร/โทรสาร ๐-๕๖๖4-9305

ที่ พจ ๗๑๑๐๑/

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
๓๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ พจ
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เรื่อง

รายงานการดำเนินการกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีตำแหน่งสายงานนักบริหารที่ว่าง

เรียน นายอำเภอทับคล้อ
อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดพิจิตร ที่ พจ ๐๐๓๗.๒/ว ๕๘๘๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๒. หนังสืออำเภอทับคล้อ ที่ พจ ๐๐๓๗.๙/๑๒๒๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ฉบับ
ตามที่จังหวัดพิจิตร ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
สายงานนักบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี(๒๕๕๒-๒๕๕๔)ทุกตำแหน่ง นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย ได้ สำรวจและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งสายงานนักบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย รายละเอียดตามแบบสำรวจที่ได้แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายชินวัตร เมฆรุ่ง )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

สำนักปลัด
งานบริหารงานบุคคล
โทร/โทรสาร ๐-๕๖๖๖-๘๑๘๗
มือถือ ๐๘๖-๔๔๐๐๑๔๔
แบบสำรวจข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานผู้บริหาร

ลำดับ
1

2

3

4

ตำแหน่งสายงานนัก
บริหารและระดับ
ปลัด อบต.
นักบริหารงาน อบต.
ระดับ 7
หัวหน้าส่วนการคลัง
นักบริหารงานคลัง
ระดับ 6
หัวหน้าส่วนโยธา
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ช่าง
ระดับ 5
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับ 6

อัตรากำลังในปัจจุบัน
ไม่ว่าง

ว่าง



-

กรณีว่าง
วันที่ตำแหน่งว่าง(วัน
เดือน ปี)
-



-

-

-



-

-

-

-



1 ตุลาคม 2551

ไม่ได้ดำเนินการสรรหา
(ห มายเห ตุ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
เจ้ า ห น้ า ที่ วิ เค ร า ะ ห์
นโยบายและแผน รักษา
ราชการแทน ตามคำสั่งที่
174/2551 ลงวั น ที่ 1
ตุลาคม 2551)

ตรวจสอบถูกต้อง
พ.อ.อ.
( สวัสดิ์ ยิ้มกล่ำ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

การสรรหา
(วิธีการสรรหา/วันที่สรร
หาแต่ละครั้ง
-

ที่ พจ ๗๑๑๐๑/

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
๓๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ พจ
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓

เรื่อง

ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้าง

เรียน นายอำเภอทับคล้อ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบขออนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๓
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย มีความประสงค์ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้าง(ใหม่)
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา โดยได้ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.จ.จ.,ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการ/พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตำบลเขาทราย ได้ส่ งแบบขออนุมั ติก ำหนดตำแหน่ งพนั ก งานจ้ าง ประจำปี
๒๕๕๓ มาเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตรต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

( นายชินวัตร เมฆรุ่ง )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

งานบริหารงานบุคคล
สำนักปลัด
โทร./โทรสาร ๐-๕๖๖๖-๘๑๘๗

แผนอ ัตรำกำล ัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)
ที่

๑

อบต.

2558 - 2560
โครงสร้ำงเดิม
ตำแหน่งเดิม

ที่

ตำแหน่งที่
ยุบเลิก

รำยกำรจ ัดทำแผนอ ัตรำกำล ัง 2561 - 2563
ตำแหน่งที่
โครงสร้ำง
ปี
ปี
ที่
กำหนดเพิม
่
ใหม่
งปม.
งปม.

๑
๒

สำน ักงำนปล ัด อบต. นั กบริหารงาน อบต. ระดับกลาง

นั กบริหารงาน อบต. ระดับต ้น

อ.ทับคล ้อ

พนักงานขับรถยนต์ 2558
พนักงานขับเครือ
่ งจักรขนาดเบา

้ ำ่ ย
ภำระค่ำใชจ

ตำแหน่งใหม่ทงหมด
ั้

่ ตำแหน่ง)
(ชือ

สำน ักงำนปล ัด อบต. นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง ๒๓.๓๕ ๒๒.๙๑ ๒๒.๔๖

2559

นั กบริหารงาน อบต. ระดับต ้น

หัวหน ้าสานั กงานทั่วไป ระดับต ้น

หัวหน ้าสานั กงานทั่วไป ระดับต ้น

นั กวิเคราะห์ฯ ปก./ชก.

นั กวิเคราะห์ฯ ปก./ชก.

นักจัดการงานทั่วไป ชก.

นั กจัดการงานทั่วไป ชก.

นั กพัฒนาชุมชน ปก.

นั กพัฒนาชุมชน ปก.

เจ ้าพนั กงานธุรการ ปง.

เจ ้าพนักงานธุรการ ปง.

เจ ้าพนั กงานธุรการ ปง./ชง.

นักการ
ผช.นั กวิชาการเงินและบัญชี

ผช.นั กพัฒนาชุมชน

เจ ้าพนั กงานธุรการ ปง./ชง.

๑ นั กการ
2560
๒ ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี 2559

ผช.นักพัฒนาชุมชน
ผช.เจ ้าพนักงานธุรการ
ผช.เจ ้าพนักงานธุรการ

พนักงานขับรถยนต์

ผช.เจ ้าพนักงานธุรการ
ผช.เจ ้าพนักงานธุรการ

พนักงานขับเครือ
่ งจักรขนาดเบา

พนั กงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป
คนงานทัว่ ไป (คนงานประจารถขยะ)

คนงานทั่วไป (คนงานประจารถขยะ)

กองคล ัง

่ ง
กองชำ

ผอ.กองคลัง ระดับต ้น

๓

ผช.เจ ้าพนักงานธุรการ

2559

กองคล ัง

ผอ.กองคลัง ระดับต ้น

นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.

นั กวิชาการเงินและบัญชี ชก.

นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ ปก./ชก.

นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ ปก./ชก.

นักวิชาการคลัง ปก./ชก.

นั กวิชาการคลัง ปก./ชก.

เจ ้าพนั กงานพัสดุ ปง.

เจ ้าพนักงานพัสดุ ปง.

เจ ้าพนั กงานจัดเก็บรายได ้ ปง./ชง.

เจ ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ปง./ชง.

ผช.เจ ้าหน ้าทีจ
่ ัดเก็บรายได ้

ผช.เจ ้าหน ้าทีจ
่ ัดเก็บรายได ้

ผช.เจ ้าหน ้าทีพ
่ ัสดุ

ผช.เจ ้าหน ้าทีพ
่ ัสดุ

ผช.เจ ้าพนักงานธุรการ
นั กบริหารงาน อบต. ระดับต ้น

นายชา่ งโยธา ปง./ชง.

ผช.นายชา่ งโยธา

่ ง
กองชำ

ผช.เจ ้าพนักงานธุรการ
นั กบริหารงาน อบต. ระดับต ้น

นายช่างโยธา ปง./ชง.

ผช.นายชา่ งโยธา

ผช.เจ ้าพนักงานธุรการ

ผช.เจ ้าพนักงานธุรการ

กองกำรศึกษำฯ นักบริหารงาน อบต. ระดับต ้น

กองกำรศึกษำฯ นักบริหารงาน อบต. ระดับต ้น

นั กวิชาการศึกษา ปก./ชก.

นั กวิชาการศึกษา ปก./ชก.

ผช.เจ ้าพนักงานธุรการ

ผช.เจ ้าพนักงานธุรการ

ผู ้ดูแลเด็ก
ครู

ตำแหน่ ตำแหน่ง รวม มติ
งทีม
่ ี ว่ำง อ ัตรำ
ก.
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
คน
อบต.

ผู ้ดูแลเด็ก
ครู

๒๗ ๑๔ ๔๑

ที่

อบต.

2558 - 2560
โครงสร้ำงเดิม
ตำแหน่งเดิม

ครู

ที่

ตำแหน่งที่
ยุบเลิก

รำยกำรจ ัดทำแผนอ ัตรำกำล ัง 2561 - 2563
ตำแหน่งที่
โครงสร้ำง
ปี
ปี
ที่
กำหนดเพิม
่
ใหม่
งปม.
งปม.

้ ำ่ ย
ภำระค่ำใชจ

ตำแหน่ ตำแหน่ง รวม มติ
งทีม
่ ี ว่ำง อ ัตรำ
ก.
ตำแหน่งใหม่ทงหมด
ั้
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
่ ตำแหน่ง)
(ชือ
คน
อบต.

ครู

ื่ พ.อ.อ................................................................ผู ้กรอกข ้อมูล
ลงชอ

(สวัสดิ์ ยิม
้ กลา่ )

ปลัดองค์การบริหารสว่ นตาบลเขาทราย

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (๒๕61-๒๕๖3)
วันอังคารที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย
ผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ ง
ลายมือชื่อ
1

นายชินวัตร เมฆรุ่ง

2

พ.อ.อ.สวัสดิ ์ ยิม้ กล่า

3

นายประวิทย์ ทองดี

กรรมการ

4

นางสาวนันทวรรณ สินจวัตร

กรรมการ

5

นางสาวปฐวีรตั น์ แสงมิง่

กรรมการ

6

นางนิตยา วุฒิ

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการและ
เลขานุการ

เริม่ ประชุมเวลา 09.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวารที่ 4
ประธานฯ

เลขานุการ

ประธานแจ้งให้ทราบ
-ไม่ม-ี
รับรองรายงานการประชุม
-รับรองติดตามผลการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว
-ไม่ม-ี
การจัดทาแผนแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (๒๕61-๒๕๖3)
ด้วย อบต.เขาทราย ได้จะดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (๒๕61-๒๕๖3) เพื่อ
กาหนดว่าแต่ล ะส่วนราชการที่ได้กาหนดอัตรากาลัง โครงสร้างส่วนราชการ และ
ปริม าณงานประกอบการก าหนดต าแหน่ ง ที่ผ่ านมานัน้ มีก ารเปลี่ย นแปลง หรือ
ลัก ษณะงานมีค วามปรับ เปลี่ย นไปอย่ า งไรบ้ า ง เพื่ อ ก าหนดต าแหน่ งให้ มีค วาม
เหมาะสมตามอานาจหน้าที่ของอบต. และจะได้ดูในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
จึงเชิญ ประชุมคณะกรรมการฯ ร่ว มกันพิจารณาแผนอัต รากาลัง ๓ ปี ต่อ ไป ส่ว น
รายละเอียดขอเชิญท่านปลัดชีแ้ จงครับ
รายละเอียดขอเชิญฝ่ ายเลขาชีแ้ จงครับ
- สาหรับแผนอัตรากาลัง 3 ปี (2561-2563) นัน้ เป็ นการกาหนดต าแหน่ ง ต่างๆ ที่
อบต. ได้มกี ารวิเคราะห์จาก อานาจ หน้าที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับชาติ ระดับ
จังหวัด และระดับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ที่ อบต. เห็นว่าตาแหน่ งต่างๆที่จะ

กาหนดในแผนอัตรากาลัง 3 ปี (2561-2563) มีความสอดคล้อง กับอานาจ หน้าที่
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาจากบนลงล่ า ง นโยบายของการบริห ารงานของเทศบาล
ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายตามาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารบริหารงานบุคคล พ.ศ.
2542 และกฎหมาย ระเบี ย บ หลัก เกณฑ์ ท่ีก าหนด ซึ่ ง มีก ารวิเคราะห์ ค่ า งาน
ปริมาณงาน ภาระ
-2-

ปลัด อบต.
แผน
ค่างาน
ต้อง

ค่าใช้จ่าย ทีผ่ ่านมา และทีก่ าลังจะเกิดขึน้ ในอนาคตข้างหน้า ซึง่ การคานวณ วิเคราะห์
ค่างาน ปริมาณงาน ในทุกตาแหน่งทีม่ อี ยู่ในแผนอัต รากาลังไปแล้ว ในครัง้ นี้เป็ นการ
ทบทวนติดตามผลจากทีแ่ ต่ละส่วนราชการได้กาหนดตาแหน่งไปแล้ว ว่าในระยะเวลา
ที่ผ่านมาลักษณะงาน หรือปริมาณงานในด้านต่างๆ ที่เกิดขึน้ จะต้องมีการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนในตาแหน่ งใดบ้างที่เป็ นตาแหน่ งว่าง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และ
คุม้ ค่าทีส่ ุด
- จากทีเ่ ลขานุการได้ช้แี จงแนวทาง และหลักเกณฑ์การพิจารณา กาหนดตาแหน่งใน
อัตรากาลัง 3 ปี จาเป็ นต้องมีการวิเคราะห์ ค่างาน ปริมาณงาน ตามอานาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา นโยบายของผู้บริหาร หลังจากที่เราได้ซกั ซ้อมการวิเคราะห์
ปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการไปแล้วนัน้ ในปั จจุบนั แต่ละส่วนราชการมีความ
ต้องการ หรือมีลกั ษณะงาน ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อย่างไรบ้างและ
จัดทาอัตรากาลังใดบ้าง
ปั จจุบนั มีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับกลาง)
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา ฝ่ ายข้าราชการประจา โดยกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ออกเป็ น 4 ส่วนราชการ มีบุคลากรในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย
1. สานักงานปลัด
1.1 พนักงานส่วนตาบล
8 อัตรา
1.2 ลูกจ้างประจา
- อัตรา
1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ
5 อัตรา
1.4 พนักงานจ้างทัวไป
่
9 อัตรา
2. กองคลัง
2.1 พนักงานส่วนตาบล
6 อัตรา
2.2 ลูกจ้างประจา
- อัตรา
2.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ
3 อัตรา
2.4 พนักงานจ้างทัวไป
่
- อัตรา
3. กองช่าง
3.1 พนักงานส่วนตาบล

2 อัตรา

3.2 ลูกจ้างประจา
- อัตรา
3.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ
2 อัตรา
3.4 พนักงานจ้างทัวไป
่
- อัตรา
4. กองการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 พนักงานส่วนตาบล
4.2 พนักงานครู
4.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ
4.4 พนักงานจ้างทัวไป
่

2 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
- อัตรา

-3การกาหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย เพื่อพิจารณาปรับลด หรือเพิม่
อัตราก าลังในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจาปี งบประมาณ 2561 – 2563 นัน้ องค์การ
บริห ารส่ ว นต าบลเขาทราย มี ป ลัด องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล (บริห ารงานท้ อ งถิ่ น
ระดับกลาง) จานวน 1 คน เป็ นผูด้ ูแลบังคับบัญชา และมีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เขาทราย (บริห ารงานท้ อ งถิ่ น ระดั บ ต้ น ) จ านวน 1 คน และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
(ผู้ อ านวยการกอง / อ านวยการ ระดับ ต้ น ) 4 ส่ ว นราชการ ปกครองบั งคับ บั ญ ชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วนราชการ
จานวนคน ทีป่ ระกอบไปด้วย พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงาน เพื่อนาเอา
จานวนคนมาเปรียบเทียบสัด ส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน ใช้วธิ ีคดิ จากการ
คานวณปริมาณงาน เพื่อได้ค่าปริมาณงานในภาพรวม และเมื่อนาปริมาณของแต่ละสาย
งานในภาพรวมทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบการกาหนดจานวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง
ดังนี้

ส่วนราชการ

งาน

บริหารงานทัวไป
่
งานกฎหมายและคดี
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานปลัด
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงินและบัญชี
กองคลัง
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

จานวนพนักงาน(อัตราที่มี)
ลจ.
พนักงาน
พ.ภารกิ จ พ.ทัวไป
่
ประจา
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
2
1
-

กองช่าง

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

งานทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ
งานการเจ้าหน้าที่
งานก่อสร้าง

1
-

-

1
1

-

งานก่อสร้างออกแบบ และควบคุมอาคาร

-

-

-

-

งานการเจ้าหน้าที่

-

-

1

-

-

งานบริหารการศึกษา
2
1
1
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
งานการเจ้าหน้าที่
1
เมื่อได้จานวนพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่
ละสายงาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย ได้นาเอาจานวนพนักงาน
แต่ละสายงานทีม่ ใี นกรอบอัตรากาลัง มากาหนดตาแหน่งตามทักษะ ความรูค้ วามสามารถ เพื่อ
ปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาทราย ใน 8
ยุทธศาสตร์

มติทป่ี ระชุม

- เห็นชอบ –
-4-

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานฯ
ท่าน

เรื่องอื่น ๆ
- เมื่อไม่มเี รื่องอะไรเพิม่ เติม ผมก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการและผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุก
ทีร่ ่วมกันพิจารณาการจัดทาอัตรากาลัง 3 ปี (2561-2563) ขอปิ ดประชุมครับ

ปิ ดประชุม เวลา ๑2.0๐ น.
(ลงชื่อ)

ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นางนิตยา วุฒ)ิ
นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการ

(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางสาวปฐวีรตั น์ แสงมิง่ )
หัวหน้าสานักปลัด

(ลงชื่อ) พ.อ.อ.

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

(สวัสดิ ์ ยิม้ กล่า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย

(ลงชื่อ)

ผูร้ บั รองรายงานการประชุม

(นายชินวัตร เมฆรุ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทราย
โทร. ๐๕๖ – ๖๖๘๑๘๗
ที่ พจ ๗๑๑๐๑/ วันที่ 2 สิงหาคม ๒๕60
เรื่อง กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2563
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
เรื่องเดิม
ตามที่แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทราย จะครบกำหนดใช้บังคับในวันที่ 30 กันยายน 2560 นั้น
ข้อเท็จจริง
เนื ่ อ งด้ ว ยการจั ด ทำแผนอั ต รากำลั ง 3 ปี ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จก่อนแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับเดิมจะครบกำหนด นั้น
ตามหนังสือจังหวัดพิจิตร ด่วนมาก ที่ พจ 0023.2/ว 2577 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 จึงเห็นควรให้การบริหารงาน
บุคคลด้านการกำหนดตำแหน่งการใช้ตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีผลบังคับใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560
ข้อระเบียบ
1. หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 52 ลงวันที่ 13
พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง
(ระบบแท่ง)
2. ประกาศ ก.จ. , ก.ท. , และ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ
และระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558
3. ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 (จำนวน
99 สายงาน)
4. หนังสือ สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว2 ลงวันที่ 20 มกราคม
2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นและบุคลากร
สนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา
5. หนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว7 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2559 เรื่อง การกำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิ่น

/6.ประกาศ...
-26. ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันที่ 28 มกราคม 2559
7. ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและการใช้
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 ( อัตราเงินประจำตำแหน่งในระบบแท่ง )
8. หนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว25 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2558 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
9. หนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 5426
ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2557
10. หนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว36 ลงวันที่ 26
สิงหาคม 2558 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
11. หนังสื อ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.3/ว 1632 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2555 เรื่อง แนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตาม มาตรา 35
แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
12. หนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 692 ลงวันที่ 31 มีนาคม
2559 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งประเภทตาม
ลักษณะงาน
ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ
1. เห็นควรนำเรียนผู้บริหารเพื่อโปรดทราบ และแจ้งหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนร่ว มกัน
กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัด และการ
จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานขององค์ การบริห ารส่ว นตำบลเขาทราย
ให้พนักงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ในวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
2. ให้ทุกส่ว นราชการดำเนิน การไปตามประกาศหลั กเกณฑ์ และใช้ การประเมินผลการ
ปฏิบ ัติงานขององค์การบริห ารส่ว นตำบลเขาทราย และจัดทำรายละเอียดการปฏิบัติงานของพนัก งาน
พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อนำมาประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
นำไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะสิ้นสุดรอบประเมินใน
วันที่ 30 ก.ย. 2560

3. ให้ทุกส่วนราชการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนราชการที่รับผิดชอบ
และนำผลการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนราชการทุกคน ส่งให้งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและเป็นการเก็บสถิติ
ปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการ ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาว่าแต่
ละส่วนราชการจำเป็นต้องใช้อัตรากำลังที่เป็นข้าราชการ พนักงานจ้างรวมทั้งสิ้นเท่าใด ซึ่งดำเนินการรวบรวม
ปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับเวลาที่ใช้ไปทั้งหมด เปรียบเทียบกับเวลาที่บุคคลนั้นจะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ใน 1
ปี ( คิดเป็น 82,800 นาที/ปี เทียบกับเวลาทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติงานนั้นให้สำเร็จ )
/4. ให้ทุกส่วน...
-34. ให้ทุกส่วนราชการประเมินความรู้ ความสามารถของกำลังคนที่มีอยู่ เพื่อ นำมาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากรหรือฝึกอบรมกำลังคนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอันเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งให้งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ภายในวันที่
31 สิงหาคม 2560
5. ให้ทุกส่วนราชการประชุมพนักงานภายในส่วนราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ
ผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยการประชุมดังกล่าวต้องมีการชี้แจงนโยบายและติดตามผลการ
ดำเนินงานเป็นประจำและรายงานการประชุมของส่วนราชการให้ผู้บริหารทราบต่อไป
6. ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทุกคน ที่เข้ ารับการฝึกอบรมความรู้
ในสายงานของตนเอง สรุปผลรายงานการฝึกอบรมเสนอผู้บริหาร และมีการประเมินผลก่อนเข้ารับการ
ฝึกอบรมและหลังเข้ารับการฝึกอบรมทุกครั้ง พร้อมทั้งนำรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม แจ้งให้งาน
บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ทราบด้วยเพื่อจะได้นำมาบันทึกการฝึกอบรมลงในทะเบียนประวัติ พนักงานส่วน
ตำบลต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
( นางนิตยา วุฒิ )
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ความเห็น หัวหน้าสานักปลัด อบต.ตาบลเขาทราย
- เพือ่ ทราบ

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ทราย
- เพือ่ ทราบ

( นางสาวปฐวีรตั น์ แสงมิง่ )
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขา

( นายประวิทย์ ทองดี )
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขา

ทราย
ทราย

/ความเห็นปลัด...
ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
- .....................................................
พ.อ.อ.
( สวัสดิ์ ยิ้มกล่ำ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
- ................................................
( นายชินวัตร เมฆรุ่ง )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

แบบสำรวจกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำทรำย
ปี งบประมำณ พ.ศ.2560
............................................................................................................................
.......
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทัวไป
่
1. เพศ

ชาย

หญิง

2. อำยุ

18 - 30 ปี

31 – 40 ปี

41 – 50 ปี

51 – 60 ปี

พนักงานส่วนตาบล

พนักงานครู

ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างทัวไป
่

พนักงานจ้างตามภารกิจ

3. ประเภทพนักงำน

4. อัตรำเงิ นเดือน

10,000 บาท – 20,000 บาท
20,001 บาท – 30,000 บาท
30,001 บาท – 40,000 บาท
40,001 บาท – 50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท ขึน้ ไป

5. วุฒิกำรศึกษำ

ต่ากว่า ป.6 – ป.6

ม.3 – ม.6

ปวช.-ปวส./อนุปริญญา/ปวท.
สูงกว่า ป.ตรี

ป.ตรี
อื่น ๆ (ระบุ

.............................)

ส่วนที่ 2 : ควำมพึงพอใจต่อกำรได้รบั กำรพัฒนำบุคลำกร
(ขอให้ตอบตามจริงมีขอ้ มูลอ้างอิงได้จากแฟ้ มประวัต)ิ
ลำดั
บที่
1.
2.

รำยกำร
ท่านได้รบั การฝึกอบรมตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ท่านได้รบั การสอนงานและแนะนาวิธกี ารปฏิบตั งิ าน

มำก
ที่สุด

ระดับควำมพึงพอใจ
มำ ปำน น้ อ ไม่ได้รบั
ก กลำง ย กำรพัฒนำ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ท่านได้เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาทรายจัดเอง
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทรายได้ส่งท่านไปอบรมกับ
หน่วยงานอื่น
ท่านได้รบั การฝึกอบรมหลักและระเบียบวิธปี ฏิบตั ริ าชการ
ท่านได้รบั การฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ท่านได้รบั การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบตั หิ น้าที่
ท่านได้รบั การฝึกทักษะในการปฏิบตั งิ านจากหัวหน้างาน
ระบบการติดตามการพัฒนาบุคลากร

ส่วนที่ 3 : ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำบุคลำกร
ลำดั
บที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รำยกำร

มำก
ที่สุด

ระดับควำมต้องกำร
มำ ปำน น้ อ ไม่ได้รบั
ก กลำง ย กำรพัฒนำ

การฝึกอบรมตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
การสอนงานและแนะนาวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาทรายจัดเอง
ความต้องการอบรมกับหน่วยงานอื่น
การฝึกอบรมหลักและระเบียบวิธปี ฏิบตั ริ าชการ
การฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบตั หิ น้าที่
การฝึกทักษะในการปฏิบตั งิ านจากหัวหน้างาน
การติดตามการพัฒนาบุคลากร

ส่วนที่ 4 : ปัญหำอุปสรรคในกำรเข้ำรับกำรพัฒนำบุคลำกรของท่ำน (ถ้ำมี)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

ส่วนที่ 5 : ข้อเสนอแนะ (ถ้ำมี)

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

แบบสำรวจนี้ จัดทำโดยงำนบริหำรงำนทั ่วไป สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำทรำย
เพื่อใช้ประกอบกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำทรำย ขอควำมร่วมมือ
พนักงำนทุกท่ำนกรอกแบบสำรวจและส่งคืนให้งำนบริหำรงำนทั ่วไป สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำ
ทรำย ภำยในวันที่ 1 พฤศจิ กำยน 2560

