แผนอัตรากาลัง 3 ปี
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนอัตรากาลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
อาเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
*********************************
สารบัญ
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. กรอบแนวคิด ขอบเขต ความสาคัญในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
4. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตตาบลบ้านเกาะ
5. ภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล
8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งฯ
12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล/ลูกจ้าง
ภาคผนวก ก.
1). ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการ
และการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ลงวันที่ 17
มีนาคม 2559
2). บัญชีสรุปค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
3). คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ที่ 144/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
4). รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี

หน้า
1
4
5
16
22
25
26
26
32-33
35
39-40
41
42

คานา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ จึงได้
จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยคานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติด้วย
ความยาก คุณภาพของงานและปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบล ที่จะต้อง
จ่ายในด้านบุคคล และการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพ.ศ. 2562) และพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดตาแหน่ง
จัดอัตรากาลัง มีระบบโครงสร้างที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการและเพื่อสนองความต้องการของประชาชนให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ เสนอแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ประจาปีงบประมาณ 25642566) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เพื่อทราบ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะจึงได้ประกาศใช้แผนอัตรา
กาลังดังกล่าว เพื่อเป็นกรอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
ตามระยะเวลาที่กาหนดต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ

แผนอัตรากาลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ อาเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
******************************************

1.หลักการและเหตุผล
การบริหาร/การจัดการภาครัฐ แนวใหม่ (New Public Management) เป็นมิติหนึ่งที่หลายๆ คนให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งหัวใจสาคัญคือ การกระจายอานาจการบริหารไปยังผู้บริหาร หรือที่เราเรียกว่า
“Let the manager manages”
การบริหารงานบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารควรทราบ ซึ่งเทคนิคและวิธีการในการบริหารงานบุคคล
ใหม่ๆ มักมีออกมาให้ เห็น เสมอโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดที่องค์กรควรจะได้รับ การวางแผนกาลั งคนเป็น
เทคนิคหนึ่งที่สอดรับกับการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน
บุคคลและยังเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับการวางแผนการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นหรือระยะยาว
ได้เป็นอย่างดีด้วย แนวคิดที่จะทาให้องค์กรมีความมั่นคงในด้านกาลังคน (Manpower/workforce Stability)
นั้นมีอยู่สองประการ ได้แก่
(1) ความพยายามเตรียมความพร้อมในด้านกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อ มในการ
ปฏิบัติงานที่มีความยากและท้าทาย โดยอาจจะมีการวางระบบจูงใจที่อาจจะทาให้คนที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่หลากหลายอยู่กับองค์กร และสามารถรองรับความต้องการของผู้บริหารในการใช้งานคนกลุ่ม
นี้ได้ตลอดเวลา
(2) การเตรียมความพร้อมในการปูองกันการขาดกาลังคน หรือ การสูญเสียกาลังคนในองค์กร เนื่องจาก
จะทาให้องค์กรขาดความมั่นคงในด้านกาลังคน ซึ่งในประการนี้นั้น องค์กรจะทราบดีว่าในแต่ละสายอาชีพ จะมี
รอบการเปลี่ยนผ่าน หรือ การหมุนเวียนการเข้าออกของคนในสายอาชี พนั้น ซึ่งผู้เขียนขอใช้คาว่าวั ฎจักรสาย
อาชีพ (Career life cycle) เมื่อไร จานวนเท่าใด และตลาดแรงงานใดที่จะหาคนในสายอาชีพนั้นได้ดีที่สุด
สาหรับการวางแผนกาลังคนนั้นปัจจัยต่างๆ ที่อาจคานึงถึงได้แก่
2.1 ปัจจัยด้านการจ้างพนักงานในองค์กร โดยส่วนใหญ่จานวนพนักงานนั้นจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล
ขององค์กรอยู่แล้ว การทราบจานวนพนักงานทั้งหมดหรือการ Update ข้อมูลนั้นจะทาให้ผู้บริหารสามารถ
กาหนดสัดส่วนกาลังคนโดยอาจใช้สูตรต่างๆ ในการแทนค่าในแต่ละแผนกได้ อีกทั้งยังรู้ขนาดกาลังคนในแต่ละ
แผนกว่ามีมากหรือน้อยรวมทั้งมีแนวโน้มจะขาดกาลังคนหรือไม่
2.2 ปัจจัยด้านอายุของพนักงานในองค์กร การทราบอายุส่วนใหญ่ของพนักงานในแต่ละฝุายจะทาให้
ผู้บริหารทราบว่าจะมีพนักงานจานวนเท่าไหร่ที่จะเกษียณอายุ หรือ คิดจะลาออก โดยเฉพาะหากมีข้อมูลมาใน
อดีตว่าสายงานไหนมีการออกจากงานของพนักงานในช่วงอายุเท่าใด จะทาให้ผู้บริหารสามารถประเมินได้ว่าจะ
ขาดกาลังคนเท่าไร และจะต้องเตรียมหากาลังคนเพื่อมาทดแทนเมื่อใดและจานวนเท่าไรและตลาดแรงงานไหน
2.3 ปัจจัยด้านสายงานที่มีความขาดแคลน การที่ผู้บริหารทราบว่าจะหากาลังคนในสายงานที่มีความ
ขาดแคลนได้จากที่ใดและตลาดแรงงานแหล่งใดมีคนที่ต้องการมากที่สุด จะทาให้องค์กรมีความได้เปรียบเป็น
อย่างมากเนื่องจากจะสามารถทาบทามคนที่องค์กรต้องการได้ก่อนเวลาที่มีความขาดแคลน
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2.4 ปัจจัยด้านจานวนพนักงานโดยรวมที่ลาออกจากองค์กรในแต่ละปี การที่ ผู้ บ ริ ห ารทราบโดยเฉลี่ ย
แล้วองค์กรจะขาดกาลังคนเท่าไรในแต่ละปีนั้นจะทาให้ผู้บริหารสามารถที่จะประเมินงบประมาณล่วงหน้าได้ว่า
จะต้องใช้งบประมาณจานวนเท่าใดในการจ้างคนที่องค์กรมีความต้องการเพิ่มขึ้น
2.5 ปัจจัยด้านการสูญเสียกาลังคนโดยเฉลี่ยในแต่ละปีปัจจัยนี้ถือเป็นข้อที่สาคัญปัจจัยหนึ่งเนื่องจากจะ
ทาให้ผู้บริหารทราบคร่าวๆ ได้ว่าในแต่ละปีฝุายไหนที่มีความจาเป็นจะต้องเตรียมกาลังคนเป็นอั นดับแรก และ
ฝุายไหนที่ต้องมีการเตรียมกาลังคนเป็นฝุายสุดท้าย ทั้งนี้จะทาให้ผู้บริหารสามารถกาหนดแผนการขาดแคลน
กาลังคน รวมถึงการหาตลาดที่สามารถหากาลังคนประเภทนั้นมาทดแทนได้ล่วงหน้า
สาหรับการวางแผนกาลังคนเป็นกระบวนการในการพยากรณ์จานวนคน การพัฒนาคนในองค์การ การ
ใช้คน และการควบคุมคน โดยที่องค์การจะต้องมั่นใจว่าองค์การมีปริมาณคน มีคนที่มี คุณสมบัติ คุณภาพและ
คุณลั กษณะตามที่ต้องการในหน่ ว ยงานต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม และในเวลาที่ต้องการ รวมทั้ง ต้องมี
วิธีการใช้คนเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์การ ซึ่งตามแนวคิดของ Patten ได้ให้ความหมายของการ
วางแผนกาลังคนไว้ 4 ประการ ดังนี้
1. การวางแผนกาลังคน คือ การวางแผนการทดแทน การวิเคราะห์การออกจากงานของแรงงาน การ
กาหนดวิธีการที่จะใช้ในการวางแผนอาชีพสาหรับคนงาน การพัฒนาตัวแบบสาหรับการวางแผนคัดเลือก และ
การเลื่อนตาแหน่งคนงานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายค่าจ้างกับการคัดเลือกคนเข้าทางาน
2. การวางแผนกาลังคน คือ การวางแผนบุคคล (Personal Planning) มีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรม
ทั้งหมดของหน่วยงาน ได้แก่ การเลือกสรร การบรรจุ การฝึกอบรม การศึกษา การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง
ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และอื่นๆ
3. การวางแผนกาลังคน คือ นโยบายด้านกาลังคนและการจ้างงานเมื่อพิจารณาในแง่เศรษฐกิจ ตาม
กรอบนี้จะวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพของกาลังแรงงานของชาติ การวางแผนตามความหมายนี้ จะมองในแง่
โครงสร้างของประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ด้าน
อาชีพอุตสาหกรรมและแรงงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่องที่จะเกิดจากการทดแทนแรงงานคนด้วย
เครื่องจักร
4. การวางแผนกาลังคนเป็นกระบวนการที่ทาให้องค์การหนึ่งสามารถที่จะมีบุคคลและประเภทของ
บุคคลในปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสม ในแหล่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และประหยัด
สูงสุดสาหรับความสาคัญของการวางแผนกาลังนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้
4.1 การวางแผนกาลังคนทาให้องค์การสามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
4.2 การวางแผนกาลังคนทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของกาลังคนที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อปรับการใช้กาลงคนให้ยืดหยุ่นกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
4.3 การวางแผนกาลังคนจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ากับ
กระบวนการวางแผนองค์การ
4.4 การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การทราบความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ลูกจ้างผลิตได้
กับเกณฑ์ที่องค์การตั้งไว้
4.5 การวางแผนกาลังคนจะทาให้ องค์การสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากรในแต่ละอาชีพและในละระดับ
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4.6 การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การสามารถที่จะจัดปริมาณ ประเภท และระดับทักษะ
ของบุคคลให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่กาหนดให้ ซึ่งจะเป็นผล
ทาให้ทั้งองค์การและบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ของตนโดยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว
4.7 การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ในอนาคตเพื่อการ
กาหนดวัตถุประสงค์และโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว ตลอดจนการวางเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้สัมพันธ์กับเงื่อนไขต่างๆ
4.8 การวางแผนกาลังคนจะทาให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เกิดประโยชน์
สูงสุด เพราะการลงทุนเพื่อพัฒนาคนต้องใช้ทรัพยากรบริหารจานวนมากและต้องใช้เวลามาก
ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต.) ได้มีประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น (ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และเรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 จึงต้องมีการ
ปรับปรุงแผนอัตรากาลังในรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนั กงานส่ว นท้องถิ่น (ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต.) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)
กาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่ง ใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวน
เท่าใดให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. ) ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. ) จัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่ ว นท้องถิ่น เพื่อ ใช้ใ นการกาหนดตาแหน่ง โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการข้ าราชการหรื อพนั กงาน
ส่วนท้องถิ่น(ก.จังหวัด) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กาหนด
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศการก าหนต าแหน่ ง ข้ า ราชการหรื อพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยก าหนดแนวทางให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. ) จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบใน
การกาหนดต าแหน่ ง และการใช้ต าแหน่ ง ข้าราชการหรือ พนัก งานส่ ว นท้อ งถิ่น โดยเสนอให้ ค ณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. ) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. ) วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวาง
แผนการใช้ก าลั ง คน จั ด ท ากรอบอั ต ราก าลั ง และก าหนดหลั ก เกณฑ์แ ละเงื่ อ นไข ในการก าหนดต าแหน่ ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้านเกาะ มีโ ครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม
ไม่ซ้าซ้อน
2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3. เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
4. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านเกาะ
5. เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นเกาะ สามารถวางแผนอั ต ราก าลั ง ในการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง
ข้าราชการเพื่อให้ การบริห ารงาน ขององค์การบริห ารส่ว นตาบลบ้านเกาะ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่ า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี
6. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
7. สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต่างๆ เป็นการศึกษาว่าในแต่ละสายงานมีปัญหาอะไรจะแก้ปัญหา
ด้วยวิธีใดเพื่อให้ทุกสายงานมีทางก้าวหน้าได้ตามความเหมาะสม
8. สร้างและรักษานักวิชาการไว้ในระบบราชการ มีการนาหลักเกณฑ์การกาหนดตาแหน่งโดยพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ สร้างความก้าวหน้าในสายงาน
- ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ/ชานาญการ ใช้ความรู้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง มีประสบการณ์และ
ระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน
- ปฏิบัติงานโดยอิสระเป็น ปฏิบัติงานด้วยตนเองมากกว่า 80 %
- ลักษณะงานเป็นการวิเคราะห์วิจัยทางวิชาการระดับสูง/ถ่ายทอดคามรู้/พัฒนาการทางด้าน
วิชาการ
- กาหนดขึ้นตามความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ทางราชการ
- กาหนดหน้าที่ไว้อย่างแน่นอนเป็นรายตาแหน่ง
- มีระบบการเข้าสู่ตาแหน่ง ระบบการเลื่อนตาแหน่ง การยุบเลิกและถ่ายเท เป็นตาแหน่งที่กาหนด
เป็นการเฉพาะตัว ประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ
- มีระบบการติดตามผลงาน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องมีการโยกย้ายหรือยุบเลิกตาแหน่ง
- การวัดผลงานใช้คณะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจากผลงานย้อนหลัง
9. การปรับปรุงหน่วยงานบริหารงานบุคคล เป็นสิ่งที่ต้องทาควบคู่กับการวางแผนอัตรากาลัง ซึ่งงาน
การบริหารงานบุคคลจะต้องเป็นผู้รับช่วงงานและดูแลให้เป็นไปตามแผนอัตรากาลัง โดยต้อง
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- ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรต้องทาบ้าง มีปัญหาอย่างไร และต้องปรับปรุงอะไร
- ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลทั้งงานประจาและงานวิชาการ
- ต้องมีบุคลากรที่เข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี

3. กรอบแนวคิด ขอบเขต ความสาคัญ และกระบวนการ ในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกาลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้
 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ
การวางแผนกาลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาทางานให้บรรลุ
เปูาหมายองค์กร และดาเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการกาหนด
กรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกาหนดจานวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพื่อให้สามารถทางานได้ตามเปูาหมายขององค์กร
 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนกาลั งคน คือ “การวางกลยุ ทธ์ด้านกาลั งคนให้ ส อดคล้ องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์สภาพกาลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกาลังคนในอนาคตว่ามีส่วน
ต่างของความต้องการอย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาหรือวางแผนดาเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ” โดยการกาหนดกรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการกาลังใน
อนาคตที่จะทาให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (Mission-based manpower
planning)
 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การกาหนดความต้องการบุคลากรล่ วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จานวน
เท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กาหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การ
สรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในให้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จาก
บุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”
 สานักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กาลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ ย วกั บ อุป สงค์ และอุป ทานด้ านก าลั ง คน เพื่ อ นาไปสู่ ก ารก าหนดกลวิธี ที่ จะให้ ไ ด้ กาลั งคนในจ านวนและ
สมรรถนะ ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากาลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง”
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคน ในคู่มือ
การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกาลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็น
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แนวทางส าหรั บ ดาเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามเปู าหมายที่กาหนดไว้ โดยการดาเนินการอย่ างเป็น ระบบในการ
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานกาลังงาน เพื่ อนาไปสู่การกาหนดวิธีการที่จะให้ ได้กาลังคน
ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลา
ต้องการ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจานวนอัตรากาลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ต้องการเข้ามาทางานในองค์กรในช่ วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกาลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคล
เหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป
จากคาจากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกาหนดกรอบอัตรากาลังนั้น
เป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจานวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่กาหนดไว้
3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
การวางกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อานาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กาหนดให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกาหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากาลังแต่ละประเภท
อย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านเกาะ ดังนี้
 พนักงานส่วนตาบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เ น้นการใช้ความรู้

ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายหรือลักษณะ
งานที่มีความต่อเนื่องในการทางาน มีอานาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บัง คับบัญชาตามลาดับชั้น
กาหนดตาแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตาบลไว้ ดังนี้
- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด
- สายงานอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการกอง
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
 พนั ก งานจ้ า ง : ปฏิ บั ติ ง านเสริ ม ในภารกิ จ รอง ภารกิ จ สนั บ สนุ น งานที่ มี ก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การกาหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง
ด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกาหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง ๒ ประเภท ดังนี้
- พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
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(2) แนวคิดเรื่องการกาหนดสายงานและตาแหน่งงาน ในส่วนราชการ
การจัดสรรอัตรากาลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
กาหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลมากยิ่งขึ้น
โดยจุ ดเน้น คือ กาหนดสายงานที่ส อดคล้ องกับหน้าที่ความรับผิ ดชอบมากที่สุ ด พร้อมทั้งเอื้อต่อการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้ านเกาะ ได้พิจารณาด้ว ยว่าอัตรากาลั งที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารกาหนดอัตรากาลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณา
ความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลัก ดังนี้
- สานักงานปลัด คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสานักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน นโยบาย อานวยการทั่วไป การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
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- กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ
การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองช่าง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง
การก่อสร้าง การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กาลังคน (Demand Analysis)
เพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จาเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ
มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง
History

Today

•

•

Forecast

•

•
•

Issues

•

•

FTE

360

Drivers

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

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากาลังนั้นควร
คานึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆมากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา”
จากมิ ติ การพิ จ ารณาอั ตราก าลั ง ด้า นบนนั้น สามารถนามาสร้า ง “กรอบแนวความคิ ดการ
วิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้
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Strategic objective
Supply Pressure
Spot-looking

Backward-looking

ISSUE
FTE

DRIVER



FTE (Full Time
Equivalent)



Supply pressure



360 degree+Issue



Benchmarking

Forward-looking


Strategic
Objective



Driver

“Any study of manpower allocation must take
many factors into consideration”
Effective Manpower Planning Framework

American Academy of Political and Social Science

เมื่อนากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Manpower Planning Framework)
มาพิจารณาอัตรากาลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสม
ของอัตรากาลัง ในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ที่มีอยู่ดังนี้
กระจกด้านที่ 1 Strategic objective : เพื่อให้การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านเกาะ บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการดาเนินการ
โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หาก
งานที่ทาอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตาม
ทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของ
บางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ใน
อนาคต
การวางแผนอัตรากาลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสาคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
รักษาพยาบาล มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุข ทันตสาธารณสุข ฯลฯ
จะบรรจุให้ดารงตาแหน่ง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุข
ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น
กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะคานึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ดังนั้นในการ
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กาหนดอัตรากาลั งจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่ง เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวางแผนอัตรากาลังในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ได้กาหนดอัตรากาลังใน
แต่ละส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ตาแหน่งระดับผู้อานวยการกอง มีหน้าที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกตาแหน่ง ตาแหน่งรองลงมา จะเป็น ตาแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง กาหนดเป็น
สายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตาแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามลาดับ การกาหนดในลาดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและ
มีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตาแหน่งควรมีเป็นสาคัญ
กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดี
ก่อนจะคานวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้
o พิจารณางานพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่
o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลั กขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านเกาะ
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย
สายงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ
การนาปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกาหนดอัตรา และคานวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่ว นตาบลบ้านเกาะ ได้ใช้วิธีคิดจากสู ตรการคานวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้
จานวนวันปฏิบัติราชการ 1 ปี x 6 = เวลาปฏิบัติราชการ
แทนค่า
230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นาที
หมายเหตุ
1. 230
2. 6
3. 1,380
4. 82,800

คือ จานวนวัน ใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ
คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา
6 ชั่วโมง
คือ จานวน วัน คูณด้วย จานวน ชั่วโมง / 1 ปี ทางาน 1,380 ชั่วโมง
คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้ 82,800 นาที
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กระจกด้านที่ 4 Driver : เป็นการนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านเกาะ (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ) มายึดโยงกับจานวน
กรอบกาลังคนที่ต้องใช้ สาหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การ
บริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
(การตรวจประเมิน LPA)
กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues: นาประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่าง
น้อยใน 3 ประเด็นดังนี้
 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นจานวนมาก เช่น หากกาหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ กาหนดฝุาย มากจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็น ระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
พิจารณาทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน
มี 3 ส่วนราชการ ได้แก่ สานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจานวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรีย มการเรื่องกรอบอัตรากาลัง
ที่จ ะรองรั บ การเกษี ย ณอายุ ของข้ าราชการ ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า จะเป็ นการถ่า ยทอดองค์ ค วามรู้ การปรั บ ต าแหน่ ง
อัตรากาลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุ ออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง
และสามารถคาดการณ์ วางแผนกาหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกาลังคนได้
 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
เกาะ และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 3 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้า
ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหาร
และผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และก าหนดทิ ศ ทางให้ ส อดคล้ อ งในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารและ
ผู้ปฏิบัติงาน
กระจกด้ านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่ วนอัตรากาลังกับ องค์การบริหารส่ว น
ตาบลขนาดเดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลอินคีรีและองค์การบริหารส่วนตาบล
นาเรียง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งสองแห่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จานวนหมู่บ้าน
ประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน
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ตารางเปรียบเทียบอัตรากาลัง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง
อบต.บ้านเกาะ

อบต.อินคีรี

อบต.นาเรียง

พนักงานส่วนตาบล

15

19

17

ครูผู้ดูแลเด็ก

2

4

2

ลูกจ้างประจา

1

-

-

พนักงานจ้างภารกิจ

7

9

7

พนักงานจ้างทั่วไป

1

6

7

รวม

26

38

33

จากการเปรียบเทียบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ องค์การบริหารส่วนตาบล
อินคีรี และองค์การบริหารส่วนตาบลนาเรียง ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีประชากรขนาดใกล้เคียงกัน
บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพื้นที่ติดต่อกัน จะพบว่า การกาหนดอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทั้งสองแห่ง มีอัตรากาลังค่อนข้างแตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรในองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบ้านเกาะ ทั้งๆ ที่มีพื้น ที่รับผิ ดชอบมากกว่า แต่กาลั งคนน้อยกว่า แต่ประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมีผลการดาเนินงานที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นในเรื่องของการกาหนดตาแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง
หน่วยงานแล้ว การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี งบประมาณ 2564 – 2566 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านเกาะ จึงยังไม่มีความจาเป็นต้องปรับเกลี่ยตาแหน่ง เพิ่มตาแหน่ง หรือลดตาแหน่งแต่อย่างใด
และจานวนปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ไดแตงตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ป ประจาป
งบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ซึ่งประกอบดวย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปนประธานกรรมการ ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหนาสวนราชการเปนคณะกรรมการ มีนักทรัพยากรบุคคลเปนเลขานุการ
จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
3.2.1 วิเคราะหภารกิจ อานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านเกาะ ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายผู บริหาร
และ สภาพปญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
3.2.2 กาหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจ ตามอานาจหนาที่ความรั บ ผิ ดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริห ารส่ ว นตาบล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความตองการของประชาชน
3.2.3 ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆ จ านวนต าแหนง และระดั บ ต าแหนง ให
เหมาะสม กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสาย
อาชีพของกลุ่มงานตางๆ
3.2.๔ กาหนดความตองการพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ โดยให
หัวหนาสวนราชการเขามามีสวนรวม เพื่อกาหนดความจาเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับ
ภารกิจและ อานาจหนาที่ที่ต องปฏิบัติอยางแทจริง และตองคานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจานวน
ขาราชการ ลูกจางประจาในองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบการกาหนดประเภทตาแหนงพนักงานจาง
3.2.๕ กาหนดประเภทตาแหนงพนักงานจาง จานวนตาแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ
อานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
3.2.๖ จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตอง
ไมเกินรอยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจาย
3.2.๗ ใหพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจางทุกคน ไดรับการ พัฒนาความรู้ ความ
สามารถ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
3.3 ความสาคัญของการกาหนดกรอบอัตรากาลังคน
การวางแผนกาลั ง คนและการก าหนดกรอบอั ต ราก าลั ง คนมี ค วามส าคั ญ เป็ นประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลและส่งผลกระทบต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนตาบล
การกาหนดอัตรากาลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทาให้การจัดหา การใช้และ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจึงมีความสาคัญ
และเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้
3.3.1 องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้า นเกาะ สามารถพยากรณ์ สิ่ ง ที่อาจจะเกิ ดขึ้ นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทาให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้ า นเกาะ สามารถวางแผนกาลั งคนและเตรี ยมการรองรั บกั บ เหตุ การณ์ดั ง กล่ า วไว้ ล่ ว งหน้ า (Early
Warning) ซึ่งจะช่วยทาให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากร
บุคคลลดความรุนแรงลงได้
3.3.2 ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
ในปั จจุบั นและในอนาคต องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านเกาะ จึงสามารถวางแผนล่ วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3.3.3 การกาหนดกรอบอัตรากาลั งคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ให้สอดคล้องกันทาให้การ
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3.3.4 ดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นาไปสู่เปูาหมายที่ต้องการช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกาลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
กาลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไป
ได้ด้วยการวางแผนกาลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกาลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได้
3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ สามารถที่จะจัดจานวน ประเภท และ
ระดับทักษะของกาลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทาให้กาลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งกาลังคนและองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ โดยรวม
3.3.6 การก าหนดกรอบอั ต ราก าลั ง คนจะท าให้ ก ารลงทุ น ในทรั พ ยากรบุ ค คลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ
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
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสาเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น
3.4 กระบวนการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6
3.4.๑ แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
3.4.๒ ประชุมคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านเกาะ
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ เช่น กฎระเบียบ
การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตรากาลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจ
งาน ฯลฯ เป็นต้น
3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตรากาลังในปัจจุบัน (Supply Analysis)
3.4.๓ เพื่อจัดทาร่างแผนอัตรากาลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ และส่ง
คณะทางานเพื่อปรับแต่งร่างแผนอัตรากาลัง
3.4.๔ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช
3.4.๕ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจา
งบประมาณ 2564 – 2566
3.4.๖ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ จัดส่งแผนอัตรากาลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้อาเภอ
และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด
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หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้ าที่ความรั บ ผิ ดชอบของหน่ ว ยการปกครองส่ ว นท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึงกาลั งเงิน กาลั ง
งบประมาณ กาลังคน กาลังความสามารถของอุ ปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และหน้าที่ความรับผิดชอบควรเป็น
เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระหรือเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็น
อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ทั้ ง ประเทศก็ ไ ม่ ค วรมอบให้ ท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การ เช่ น งานทะเบี ย นที่ ดิ น การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นดาเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้
1. เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอานวยความสะดวกในชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การก่อสร้างถนนสะพาน สวนหย่อมสวนสาธารณะ การกาจัดขยะมูลฝอย
2. เป็นงานที่เกี่ยวกับการปูองกันภัย รักษาความปลอดภัย
2.1 เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความสาคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก เช่น การจัด
ให้มีหน่วยบริหารทางสาธารณสุขจัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชราเป็นต้น
2.2 เป็นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น หากปล่อยให้ประชาชนดาเนินการเองอาจไม่ได้รับผลดี
เท่าที่ควรจะเป็น จัดให้มีโรงรับจานา การจัดตลาดและงานต่างๆ ที่มีรายได้ โดยสามารถเรียกค่าบริการจาก
ประชาชน
3. กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
4. กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ
5. กาหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามี
ส่วนร่วม เพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอานาจหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคานึงถึงโครงสร้างส่ วนราชการ และจานวนข้าราชการ ลูกจ้างประจาในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการกาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง
6. กาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง จานวนตาแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
7. จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่าย
8. ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ มีพื้นที่ 43.95 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย หมู่บ้าน จานวน
5 หมู่บ้าน จานวนครัวเรือน 827 ครัวเรือน และมีประชากรทั้งสิ้น จานวน 2,638 คน โดยสภาพภูมิประเทศมี
ลักษณะเป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การทาสวนผลไม้และการเพาะปลูก ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ดังนั้น จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน โดยการทบทวนจาก
แผนพัฒนาตาบลท้องถิ่นและแผนพัฒนาตาบลประจาปี ได้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนและ
สามารถดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็นปัญหา และความต้องการของ
ประชาชนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ปัญหา
1). ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
1.1 ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
1.2 ประชาชนมีรายได้น้อย
1.3 เกษตรกรมีหนี้สิน
1.4 ขาดการส่งเสริมอาชีพ การรวมกลุ่มของ
ราษฎรเพื่อประกอบอาชีพตามความ
เหมาะสมในท้องถิ่น
1.5 ขาดความรู้ความเข้าใจและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตในการปูองกันศัตรูพืช และโรค
ระบาดสัตว์
1.6 ขาดเงินทุนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
1.7 ไม่มีตลาดกลางในการจาหน่ายผลผลิตในการ
เกษตร
1.8 ขาดความรู้ ทักษะเกี่ยวกับวิชาการผลิต
สมัยใหม่
1.9 ดินไม่มีคุณภาพในการผลิต
1.10 ราษฎรว่างงานตามฤดูกาล จึงต้องอพยพไป
หาแหล่งงานต่างจังหวัดหรืออาศัยในชุมชน
เมือง

ความต้องการของประชาชน
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎรมีอาชีพเสริม
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ ทุนให้แก่กลุ่มอาชีพในชุมชนเพื่อเป็น
การพัฒนาและลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิก
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการเพิ่ม
ผลผลิตด้านการเกษตร
1.4 จัดหา ก่อสร้างตลาด ร้านค้าชุมชน เพื่อเป็น
ศูนย์จาหน่ายสินค้าหัตถกรรมและผลผลิตด้าน
การเกษตร
1.5 ส่งเสริม สนับสนุนแก่ราษฎรให้เกิดการรวมกลุ่ม
เป็นกลุ่มผลผลิตที่เข้มแข็งตามความเหมาะสม
ของท้องถิ่น
1.6 ให้ความรู้ในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินแก่
ราษฎรโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2). ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 การคมนาคมไม่สะดวก ไม่สามารถใช้
สัญจรไป – มา ได้ทุกฤดูกาล
2.2 ไฟฟูาสาธารณะมีไม่เพียงพอทุกหมู่บ้าน
2.3 คูระบายน้าตื้นเขิน

ความต้องการของประชาชน
2.1 ก่อสร้าง ถนน สะพาน คสล. ภายในหมู่บ้าน
และครอบคลุมพร้อมทั้งสามารถสัญจรไปมา
ได้ตลอดทั้งปี
2.2 ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน
2.3 ขุดลอกคลอง แหล่งน้าธรรมชาติ
2.4 วางท่อระบายน้า
2.5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ให้สามารถใช้การได้
ตลอดทุกฤดูกาล

3). ปัญหาด้านสังคม
3.1 อัตราการว่างงาน เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่า 3.1 จัดหา ติดตั้ง ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจา
หมู่บ้าน และศาลาเอนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน
3.2 ยาเสพติด
3.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีส่วน 3.2 ดาเนินการทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
โดยให้ชมุ ชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ร่วมในการดาเนินการ
3.3 สนับสนุนกิจกรรมการดาเนินการทางกฎหมาย
3.4 สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
อย่างเคร่งครัดในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาความ
3.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สงบเรียบร้อยทัง้ นี้เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต
3.6 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และทรัพย์สินของชุมชน
3.4 จัดให้มีบริการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก
คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
อย่างเหมาะสม
4). ปัญหาด้านแหล่งน้า
4.1 ขาดแคลนน้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค
ในฤดูแล้ง
4.2 ระบบประปาหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ
4.3 แหล่งน้าธรรมชาติตื้นเขิน
4.4 ขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร

4.1 ขุดลอกคลอง แหล่งน้าธรรมชาติ เพื่อใช้ในฤดู
แล้ง
4.2 มีการขยายระบบประปาหมู่บ้านให้เพียง
พอทุกครัวเรือน
4.3 มีระบบกักเก็บน้าไว้ใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค
และใช้สาหรับการเกษตรกรรม
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5). ปัญหาด้านสาธารณสุข
5.1 การปูองกันและขจัดโรคติดต่อร้ายแรง
5.2 การคุ้มครองผู้บริโภค
5.3 แหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข
และอนามัย
5.4 ขาดที่ทาการ ศสมช.
5.5 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจใน
การปูองกันโรคติดต่อ
5.6 การให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ เด็ก สตรี
และคนพิการ

6). ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.1 ขาดโอกาสในการศึกษา
6.2 กิจกรรมทางศาสนาขาดความสนใจ
6.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการส่งเสริมสนับสนุน
อย่างจริงจัง
6.4 ประเพณีท้องถิ่นขาดการส่งเสริมสนับสนุน
7). ปัญหาด้านการเมือง / การบริหาร
7.1 ขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์
7.2 ขาดงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น
7.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
7.4 ชุมชนขาดความเข้มแข็ง
7.5 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
บริหาร การปกครองท้องถิ่น
7.6 บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ความต้องการของประชาชน
5.1 มีการส่งเสริม ควบคุมและปูองกันโรคติดต่อ
ร้ายแรง
5.2 ฝึกอบรมผู้นาชุมชน / หมู่บ้านให้มีความรู้และ
สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
ในหมู่บ้านทราบ
5.3 ส่งเสริม สนับสนุน การคุ้มครองผู้บริโภค
5.4 ก่อสร้างที่ทาการ ศสมช. ทุกหมู่บ้าน
5.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับ
การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
5.6 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพให้แก่
ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ
6.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของท้องถิ่น
6.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
6.3 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา
7.1 ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านบุคลากร
7.2 การสร้างระบบการบริหารกิจการในองค์กร
ให้มีมาตรฐาน
7.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
7.4 สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
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ความต้องการของประชาชน
8). ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.1 ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลาย
8.1 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสานึกด้านการ
8.2 ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
8.2 ดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธีเพื่อลดมลพิษ
8.3 ที่ดินสาธารณะถูกบุกรุก
8.3 อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ
8.4 ขยะมูลฝอย
กฎหมาย ที่ประชาชนควรรู้
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
“เศรษฐกิจดีมีคุณธรรม นาการศึกษา พาเมืองน่าอยู่ ทุกชีวิตอยู่ดีมีสุข”
1.1. พันธกิจ
1. จัดให้มีและบารุงรักษาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
3. จัดการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัย
4. การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
5. จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. คุ้มครอง ดูแล บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
7. ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการประกอบอาชีพ
8. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
9. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
10. สร้างองค์กรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 จุดมุ่งหมายการพัฒนา
1. การคมนาคมและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
2. มีแหล่งเรียนรู้ สถานศึกษาที่มีคุณภาพ
3. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักคาสอนของศาสนา อนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
5. เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส สามารถพึ่งพาตนเองได้
6. เกิดความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่และสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดสาธารณภัย
7. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
และยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ (พ.ศ. 2564 - 2566)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
1.2 การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ
1.3 การแก้ไขปัญหาการว่างงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม
2.1 การนันทนาการและส่งเสริมกีฬา
2.2 การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
2.3 การสาธารณสุข
2.4 การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
2.6 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.7 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 การดาเนินงานสาธารณูปโภค
3.2 การระบายน้า
3.3 การผังเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านแหล่งน้า
4.1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค
4.2 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.2 การส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย
5.3 การพัฒนาบุคลากร
5.4 การพัฒนารายได้
5.5 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
5.6 การให้บริการประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 การสร้างจิตสานึกและตะหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.3 การอนุรักษ์และใช้พลังงานทดแทน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิสัยทัศน์นครศรีธรรมราช “นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว โดยควบคู่กับการยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพ
2. พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์จังหวัด (วัตถุประสงค์)
ประเด็นที่ 1 เพิ่มรายได้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว โดยควบคูก่ ับการยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพ
ประเด็นที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ประเด็นที่ 3 ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดาเนินชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นที่ 4 พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
จุดแข็ง (Strength)
- ลักษณะพื้นที่และภูมิอากาศเอื้อต่อการเกษตร มีแหล่งน้าสาคัญไหลผ่าน
- เป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรที่สาคัญ คือ ยางพารา และไม้ผลหลายชนิด มังคุด เงาะ ทุเรียน และ
ปาล์มน้ามัน เป็นต้น
- มีสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรีอยู่ใกล้พื้นที่ เพื่อรับซื้อ-ขายยางพารา และให้สินเชื่อแก่สมาชิก
- มีสถานที่ที่สาคัญที่สามารถปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
- การให้ความร่วมมือขององค์กรประชาชน ผู้นาชุมชน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจมีความร่วมมือที่ดี
- ประชาชนส่วนใหญ่มีค่านิยมใฝุเรียนรู้ และมีการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
- มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ การกีฬา การอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อมให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน
- ประชาชนให้ความสาคัญกับการมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการส่งเสริมการออกกาลังกายมากขึ้น
- มีแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่สาคัญ ทาให้ประชาชนยึดมั่นในศาสนสถาน
- มีนโยบายส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
- มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นของตนเองสามารถที่จะ
พัฒนาข้อมูล และเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่ม องค์กร สถานศึกษาและหน่วยงานได้ สามารถจะนาระบบ
ฐานข้อมูลมาพัฒนา เป็นโครงการ แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเต็มความสามารถได้
- มีกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการชุมชนและกองทุนหมู่บ้าน
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จุดอ่อน (Weakness)
- เส้นทางการคมนาคมขนส่งในหมู่บ้าน ชุมชน ไม่สะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าการเกษตร
- งบประมาณมีจากัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
- ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
- ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
- พื้นที่ราบลุ่มน้า เมื่อเข้าช่วงฤดูฝนจะทาให้เกิดน้าท่วมขัง
- ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา
- ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแล และบารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- การรวมตัวของกลุ่มอาชีพไม่ค่อยมีความมั่นคงถาวร ไม่มีความต่อเนื่อง ไม่มีความชื่อมั่นในกลุ่ม และ
ส่วนใหญ่จะไม่ต้องการอาชีพเสริมเนื่องจากประชาชนมีอาชีพหลักในการทาสวนยางทาให้ไม่มีเวลาว่างเพียงพอ
ในการทาอาชีพเสริม
- ประชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
- ยังมีการแพร่ระบาดของโรคตามช่วงฤดูกาล
โอกาส (Opportunity)
- นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของตาบล
- การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดและอาเภอ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ อบต.
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรอื่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อ
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กาหนดทิศทางในการส่งเสริมด้านการผลิตการเกษตรและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนและการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat)
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขาดความยืดหยุ่นไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
- ห้วงระยะเวลาในการจัดสรร/เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลล่าช้าไม่แน่นอน
- การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและอานาจหน้าที่
ตามแผนการกระจายอานาจ หลายภารกิจยังไม่มีความชัดเจน
- ผลจากการถ่ายโอนภารกิจทาให้มีงาน/หน้าที่ เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ

5. ภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ได้มุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพั ฒนา ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหาและร่วมรับ
ผลประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาท้องถิ่นจะมีความเจริญใน
ทุก ๆ ด้าน ได้ก็ต่อเมื่อประชาชนมีส่วนร่วม
ดังนั้น ภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
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บ้านเกาะ ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวมกฎหมาย
อื่น ๆ กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบ ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสกับ
คุกคามในการดาเนินการตามภารกิจ ตามหลัก SWOT เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ภารกิจดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
ได้กาหนดภารกิจออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา 67 (1)
(2) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2)
(3) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา 68 (3)
(4) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)
(5) การผังเมือง (มาตรา 68 (13) และมาตรา 16 (25)
(6) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 13 (4)
(7) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)
(8) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)
(9) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26)
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6)
(2) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)
(3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16
(19)
(4) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)
(5) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)
(6) การส่งเสริมการกีฬา (มาตรา 16 (14)
(7) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อย
โอกาส (มาตรา 16 (10)
(8) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร (มาตรา 68 (1)
(9) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา 68 (4)
(10) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
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5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30)
(2) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4) (มาตรา 16 (29)
(3) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (12)
(4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17)
(5) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา 16 (20)
(6) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16 (21)
(7) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22)
(8) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรง
มหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ (มาตรา 16 (23)
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5)
ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)
การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)
บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)
การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)
ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (มาตรา 68 (10)
การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(มาตรา 16 (3)
(8) กิจการการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68 (11)
(9) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 16 (8)
(10) การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12)
5.5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2)
(2) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย (มาตรา 16 (18)
(3) คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(มาตรา 67 (7)
(4) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16 (24)
(5) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 16 (27)
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5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)
(2) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มาตรา 67 (8)
(3) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มาตรา 16 (11)
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16 (1)
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(มาตรา 68 (8)
(3) การส่งเสริมประชาธิปไตย (มาตรา 16 (15)
(4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16 (16)
(5) การหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล (มาตรา 68 (9)
(6) ภารกิจอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด (มาตรา 16 (31)
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจาเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9)
ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ได้โดยใช้ทรัพยากรภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดไว้
โดยทั้งนี้ ได้พิจารณาถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่และดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบาย
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
หมายเหตุ

: มาตรา 67, 68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
มาตรา 16 หมายถึง พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
4. การส่งเสริมการเกษตรและอาชีพให้แก่ประชาชน
5. การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
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6. การส่งเสริมการศึกษา
7. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
2. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ได้กาหนดโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3
ส่วนราชการ ได้แก่ 1) สานักงานปลัด 2) กองคลัง 3) กองช่าง และได้กาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการ
17 อัตรา ลูกจ้างประจา 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรารวม
กาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น 26 อัตรา โดยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะได้รับการ
ถ่ายโอนภารกิจ ในด้านต่างๆตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ ยนแปลงในด้านต่างๆ เป็น
จานวนมากทาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ มีความต้ องการในการบริการด้านต่างๆ
จากองค์การบริหารส่ว นตาบล แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ มีภ าระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นเกือบจะเกิน ร้อยละ 40 ดังนี้ จึงไม่ต้องขอกาหนดตาแหน่งใหม่ โดย
บุคลากรที่มีอยู่เดิมมีความสอดคล้องกับภารกิจและอานาจหน้าที่เพื่อรองรับการถ่ายโอนและสามารถแก้ไขปัญหา
และความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว

8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบล ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดาเนินการ
โดยองค์การบริหารส่วนตาบล มีภารกิจ อานาจหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
8.1 โครงสร้าง
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลัง
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
หมายเหตุ
(เดิม)
(ระบบแท่ง)
1. สานักงานปลัด อบต.
1. สานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานสวัสดิการสังคม
1.3 งานสวัสดิการสังคม
2. กองคลัง
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
2.1 งานการเงิน
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. กองช่าง
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.1 งานก่อสร้าง
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8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านเกาะ ได้ วิเคราะห์ การกาหนดตาแหน่ง จากภารกิจที่จะ
ดาเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าประมาณงานในแต่ละส่วนราชการมี
เท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจและ ปริมาณงานเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เพื่อบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์
ตาแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี
ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ เป็นองค์การบริหารส่วนตาบล ประเภท
สามัญ และมีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาฝุายข้าราชการ
ประจา โดยกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วนราชการมีบุคลากรในแต่ละส่วนราชการ
จานวน 26 ราย ประกอบด้วย
1. สานักงานปลัด
1.1 พนักงานส่วนตาบล
1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.3 พนักงานจ้างทั่วไป
2. กองคลัง
2.1 พนักงานส่วนตาบล
2.2 ลูกจ้างประจา
2.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ
2.4 พนักงานจ้างทั่วไป
3. กองช่าง
3.1 พนักงานส่วนตาบล
3.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ
3.3 พนักงานจ้างทั่วไป

8
4
-

อัตรา
อัตรา
อัตรา

4
1
1
-

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

3
2
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา

การก าหนดสายงานในองค์ การบริ หารส่ ว นต าบลบ้ านเกาะ เพื่ อพิ จารณาปรั บลดหรื อเพิ่ ม
อัตรากาลัง ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566 นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
มีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (บริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จานวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา มีรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ช่วย และหัวหน้า ส่วนราชการ (ผู้อานวยการกอง / อานวยการ ระดับต้น ) 3 ส่วน
ราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วน
ราชการ จานวนคน ที่ประกอบไปด้วย พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง เพื่อนาเอาจานวนคนมาเปรียบเทียบสัด
ส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน ใช้วิธีคิดจากข้อ 3.1.3 เพื่อได้ค่าปริมาณงานในภาพรวม และเมื่อนา
ปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มาเปรียบเทียบการกาหนดจานวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง
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ส่วนราชการ
สานักงาน
ปลัด
กองคลัง
กองช่าง

งาน
งานบริหารทั่วไป
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและสังคม
งานการเงิน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
งานก่อสร้าง

จานวนพนักงาน (อัตราที่มี)
พนง. ลจ.ประจา พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป
4
4
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1

เมื่อได้จ านวนพนั กงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ได้นาเอาจานวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตรากาลัง มากาหนด
ตาแหน่งตามทักษะ ความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านเกาะ ใน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านแหล่งน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์

- การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝี มือ ส่ งเสริม
การประกอบ อาชี พ ที่ ยั่ ง ยื น และมี ร ายได้ ที่ มั่ น คงแก้ ไ ข
ปั ญ หาการว่ า งงาน พั ฒ นาและสนั บ สนุ น สวั ส ดิ ก าร เด็ ก
เยาวชน สตรี คนชราผู้ด้อยโอกาส
- การพั ฒ นาและจั ด หาแหล่ ง น้ าเพื่ อ อุ ป โภค-บริ โ ภคการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว อาคาร
บ้ านเรื อน สนามกี ฬา สวนสาธารณะ การปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย และมีการบริการพื้นฐานที่สะดวกและ
เพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
- ให้บ ริการด้านสาธารณสุข ดูแลควบคุม บริห ารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย ปูองกัน โรคติดต่อ ให้บริการด้าน
พัฒนาด้านสังคม
ทันตกรรม การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจากยา
เสพติด ทั้งชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานรัฐในพื้นที่
- ให้การศึกษากับเด็กก่อนวัยเรียน บริห ารจัดการกับเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมศาสนา
มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ และสิ่งเสริมการศึกษา นอก
สถานศึกษา ให้กับเด็กและเยาชนนอกสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3
- พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการ
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ โดยการก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง
ด้านโครงสร้าง
บ ารุ ง รั ก ษาถนน สะพาน และจั ด ระบบคมนาคมให้ เ ป็ น
พื้นฐาน
ระเบี ย บปลอดภั ย เช่ น ปู า ยบอกเส้ น ทาง สั ญ ญาณไฟ
บริเวณทางแยกต่างๆและย่านชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้าธรรมชาติ คู คลอง
ด้านแหล่งน้า
หนอง บึง แหล่งน้าชลประทาน ให้สามารถเก็บกักน้าได้
ตลอดปี ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปุาไม้ แหล่งน้าธรรมชาติ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
- พัฒนาคุณภาพบุคลากร ให้เงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน
ด้านการเสริมสร้าง
บรรจุแต่งตั้ง สรรหา พัฒนา ในสังกัด ด้วยความยุติธรรม
ธรรมาภิบาลและการ โปร่งใส
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ตาแหน่งพนักงาน
ที่กาหนดรองรับ
- ปลัด อบต./รองปลัด
- ผอ.กองช่าง
- นักวิเคราะห์ฯ
- นักพัฒนาชุมชน
- นายช่างโยธา
- จพง.ธุรการ กองช่าง

- ปลัด อบต.
- หัวหน้าสานักปลัด
- นักพัฒนาชุมชน
- ปลัด อบต.
- หัวหน้าสานักปลัด
- ครู /ผช.ครู ผดด
- ปลัด อบต./รองปลัด
- ผอ.กองช่าง
- นักวิเคราะห์ฯ
- นายช่างโยธา
- ปลัด อบต./รองปลัด
- ผอ.กองช่าง
- นักวิเคราะห์ฯ
- นายช่างโยธา
- ปลัด อบต.
- หัวหน้าสานักปลัด
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักจัดการงานทั่วไป
- ผช.จพง.ธุรการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้ และ
สถานที่ปฏิบัติราชการ ควบคุมด้านงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสาคัญของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการกาหนด
วิสัยทัศน์ ความต้องการการแก้ปัญหา ประเมินผลและ
ตรวจสอบได้ และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
-พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้าธรรมชาติ คู คลอง
หนอง บึง แหล่งน้าชลประทาน ให้สามารถเก็บกักน้าได้
ตลอดปี ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปุาไม้ แหล่งน้าธรรมชาติ ฯลฯ

ตาแหน่งพนักงาน
ที่กาหนดรองรับ
- ปลัด อบต.
- ผอ.กองคลัง
- นักวิชาการเงินฯ
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- จพง.จัดเก็บรายได้
- ผช.จพง.จัดเก็บฯ
- พนักงานส่วนตาบลทุกระดับ

- ปลัดอบต.
- รองปลัดอบต.
- นายช่างโยธา

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โครงสร้างส่วนราชการ
ปลัด อบต.
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
รองปลัด อบต.
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น

สานักงานปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานสวัสดิการสังคม

กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
- งานการเงิน
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
- งานก่อสร้าง
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โครงสร้างของสานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)

งานบริหารทั่วไป
ระดับ
จานวน

เ
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1)
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. (1)
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. (1)
ครู คศ.1 (2)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
พนักงานขับรถยนต์ (1)
ผู้ดูแลเด็ก (2)

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง
สูง
1

-

-

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการ
พิเศษ
5
-

งานนโยบายและแผน

งานสวัสดิการสังคม

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. (1)

ทั่วไป
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชานาญงาน
-

-

-

-นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1)

พนักงานครู
อาวุโส ครู(คศ.1) ครูผู้แลเด็ก
-

2

-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป
4

-

รวม
12
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โครงสร้างของกองคลัง
ผู้อานวยกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (1)

งานการเงิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. (1)
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจา) (1)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1

-

-

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการ
พิเศษ
2
-

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)

ทั่วไป
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชานาญงาน
-

-

1

- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1)

อาวุโส

ลูกจ้างประจา

-

1

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
1

-

รวม
6
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โครงสร้างของกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1)

งานก่อสร้าง

-- นายช่างโยธา อส. (1)
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา (1)
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา (1)
- คนงาน (1)
ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1

-

-

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการ
พิเศษ
-

ทั่วไป
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชานาญงาน
-

-

1

อาวุโส
1

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
2

1

รวม
6
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
องค์การบริหารส่ว นตาบลบ้านเกาะ กาหนดแนวทางการของพนักงานส่ว นตาบลในสังกัดทุก
ระดับขั้น โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามรอบการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการ
พัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เสริมความรู้และทักษะในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติ
ส่วนตัว และด้านอื่น ๆ ที่จาเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะ
พัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ
1. เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย
โปร่งใส ในการทางาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่ง
กันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่ วไป เพื่อเป็นการตรวจสอบการทางานระหว่าง
กันและเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย
2. องค์การบริหารส่วนตาบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการทางานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ทางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้ นแก้ไข ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสาคัญ การอานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่ว น
ราชการ เพื่อเปิดโอกาสตอบโจทย์การทางานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้
ระบบดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้ าของระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดให้
ประชาชนใช้บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่าน
ไลน์ เว็บไซด์ ของหน่วยงานด้วย
3. เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีขีดสมรรถนะสู งและทันสมัย องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านเกาะ ต้องทางาน อย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการวเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่ม
และประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
เพื่อสร้ างคุ ณค่า มีความยื ด หยุ่ น และความสามารถในการตอบสนองกั บสถานการณ์ต่า งๆ ได้ อย่ างทัน เวลา
ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสานักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทาให้
บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
4. การกาหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง
เครื่องมือสารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill
Self-Assessment)
ทั้งนี้ ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ตามแนวทางข้างต้นนั้น
กาหนดให้ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงาน
พื้นฐานของพนักงานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น

การบริหารโครงการ

การให้บริการ





การวิจัย
ทักษะการติดต่อสื่อสาร
การเขียนหนังสือราชการ
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะเล็งเห็นว่า มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดารงตาแหน่ง ในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่ ต่างภาค ต่างภาษาถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสาคัญและจาเป็น
อย่างยิ่ง ประกอบกับพฤติการณ์ป ฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตาบลทุกคนที่พึงมี เป็น
การหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านเกาะ ประกอบด้วย






การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
การบริการเป็นเลิศ
การทางานเป็นทีม

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล / ลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล และ
ลูกจ้าง เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้
12.1 ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ทุกคน จะพึง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อย่างเต็มกาลัง ความสามารถ ด้วยความ
เสมอภาค รวดเร็ว โดยคานึงถึงประโยชน์ของราชการ
12.2 ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะทุกคน พึง
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
12.3 ข้าราชการ พนักงาน หรืลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ทุกคน จะพึง
ปฏิบัติต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างมีกาลังกาย กาลังความคิด และกาลังปัญญา อันนาไปสู่การบาบัด
ทุกข์บารุงสุขประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน ตามระบบจาแนกตาแหน่งใหม่(ระบบแท่ง)
อาศัยอานาจตามความในข้อ 232 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการประชุมครั้งที่ 13 /2558 เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน ตามระบบจาแนก
ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ดังนี้
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการ
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดใน
องค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนกการ ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน ดังนี้
1.1 งานบริหารทั่วไป
รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1.1.1 งานธุรการและงานสารบรรณ
1.1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.1.3 งานการเลือกตั้ง
1.1.4 งานกิจการสภา
1.1.5 งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของราชการ
1.1.6 งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
และผู้ทาคุณประโยชน์
1.1.7 งานอาคารสถานที่
1.1.8 งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
1.1.9 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานนโยบายและแผน รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1.2.1 งานจัดทางบประมาณ
1.2.2 งานวิชาการและแผนงาน
1.2.3 งานจัดทาแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจาปี
1.2.4 งานติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
1.2.5 งานติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการพิเศษและตาม
นโยบายของทางราชการ
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1.2.6 งานจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์การบริหารส่วนตาบลและ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
1.2.7 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3 งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.3.1 งานสารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทาแผนงานต่างๆ
1.3.2 งานดาเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภท
ต่างๆ
1.3.3 งานฝึกอบรมในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
1.3.4 งานปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ เช่น
ดาเนินการเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์
1.3.5 งานการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
1.3.6 งานส่งเสริมการกีฬาและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน
1.3.7 งานส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
1.3.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฏีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การ
จัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการ
เบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือนประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบลและงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 3 งาน ดังนี้
2.1 งานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
2.1.1 งานการรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน
2.1.2 งานการซื้อและการจ้าง
2.1.3 การจัดสรรเงินต่าง ๆ
2.1.4 งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
2.1.5 งานควบคุมและจัดทาทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
2.1.6 งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
2.1.7 งานควบคุมและจัดทาทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
2.1.8 งานจัดทาบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
2.1.9 งานจัดทางบประมาณการรายรับ และรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2.1.10งานเก็บรักษาและการนาส่งประจาวัน
2.2 งานจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
2.2.1 งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บ
รายได้
2.2.2 งานจัดทาประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชาระภาษี
2.2.3 งานประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการชาระภาษีอากร
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2.2.4 งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ
2.2.5 งานจัดเก็บและชาระเงินภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
2.2.6 งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้
อื่นๆ
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
2.3.1 งานการซื้อและการจ้าง
2.3.2 งานจัดทาทะเบียนพัสดุ
2.3.3 งานการตรวจสอบรับ/จ่ายพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุและการจาหน่าย
พัสดุ
2.3.4 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง
งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบารุง การ
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ
แผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 1 งาน ดังนี้
3.1 งานก่อสร้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
3.1.1 งานก่อสร้างบารุงรักษาทางและสะพาน
3.1.2 งานสาธารณูปการอื่น และงานบารุงรักษาติดตั้งไฟฟูา
3.1.3 งานบารุงรักษาเครื่องจักร และยานพาหนะ
3.1.4 งานควบคุมก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมงานถนนและสะพาน
3.1.5 งานสถาปัตยกรรม
3.1.6 งานควบคุมและการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารรวมทั้ง
ระเบียบกฎหมายอื่น
3.1.7 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)
(นางรัชนี ใจห้าว)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ

ภาคผนวก

