แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร

อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

คานา
องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร ได้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61-๒๕63 โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลังที่เหมาะสม
กับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ใช้ประกอบในการ
จัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล และเพื่อนาไปใช้เป็นเครื่ องมือในการวางแผน การใช้
อัต ราก าลั ง คน พั ฒ นาก าลั ง คนให้ ส ามารถด าเนิน การตามภารกิจ ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลปากนคร
ได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่า ประหยัด สามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกตาแหน่งที่ไม่จาเป็น ตลอดจนเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
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1. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการอัตรากาลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่สาคัญและต้องดาเนินการต่อเนื่อง
เนื่ องจากการกาหนดอัตรากาลั งคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสั มพันธ์กับการกาหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่ น และสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้อง
กัน ประกอบกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2558 - 2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปากนคร จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร จึงจาเป็นต้อง
จั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ให้ ส อดรั บ และสั ม พั น ธ์ กั บ
แผนอัตรากาลังฉบับเดิมเป็นสาคัญ เพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากาลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และ
ต่อเนื่อง โดยใช้หลักการและวิธีการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ดังนี้
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตาแหน่ ง กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล กาหนดตาแหน่งพนักงานส่ ว นตาบล ว่าจะมี
ตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการ จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิ ดชอบ ลักษณะงานที่
ต้องปฏิบัติ ความยากปริมาณงานและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร จัดทาแผนอัตรากาลังของพนักงาน
ส่ว นตาบล เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
กาหนด
๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกาหนด
ตาแหน่ งข้าราชการหรือพนักงานส่ว นท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้ องค์การบริหารส่ว นตาบลจัดทาแผน
อัตราก าลั งขององค์การบริ หารส่ วนตาบล เพื่อเป็ น กรอบในการกาหนดตาแหน่ งและการใช้ต าแหน่งพนักงาน
ส่ วนต าบล โดยเสนอให้ คณะกรรมการพนั กงานส่ วนต าบลจั งหวั ดนครศรี ธรรมราชพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบ
โดยกาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจ
หน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร จึงได้จัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับ
2.1 วัตถุประสงค์ จากการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
2.1.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน
ที่เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อน
๒.1.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
๒.1.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด นครศรีธรรมราช สามารถตรวจสอบ
การกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๒.1.๔ เพื่อเป็ น แนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้ อัตรากาลั งการพัฒ นาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
๒.1.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุ
แต่ ง ตั้ ง พนั ก งานส่ ว นต าบล เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปากนครเกิ ดประโยชน์
ต่อประชาชน เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิ ทธิ ภาพ มีความคุ้ม ค่า สามารถลดขั้ นตอน
การปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.1.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนตาบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
กาลังคน ตาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ
2.2.2 องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร มีอัตรากาลังที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
บริหาร สร้างขวัญกาลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน
2.2.๓ การจัดทาแผนกาลัง ทาให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ
เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้
2.2.๔ การจัดทาแผนอัตรากาลัง ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคของทรัพยากรบุคคลที่ มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ
2.2.๕ การจัดทาแผนอัตรากาลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล
และวางแผนให้ ส อดคล้ อ งกั บ การด าเนิ น งานของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ นาไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้
2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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3. กรอบแนวคิด ขอบเขต ความสาคัญ และกระบวนการในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกาลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้
 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมาย
ของการวางแผนกาลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาทางานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร และดาเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการ
กาหนดกรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกาหนดจานวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่
องค์กรต้องการเพื่อให้สามารถทางานได้ตามเป้าหมายขององค์กร
 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนกาลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านกาลั งคนให้ ส อดคล้ องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์สภาพกาลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกาลังคนในอนาคตว่ามีส่วน
ต่างของความต้องการอย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาหรือวางแผนดาเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ” โดยการกาหนดกรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจเป็น การหาความต้องการกาลังใน
อนาคตที่จะทาให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (Mission-based manpower
planning)
 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การกาหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จานวน
เท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กาหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่
การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายใน
ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”
 สานักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กาลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และพยากรณ์
เกี่ย วกับ อุป สงค์ และอุป ทานด้านกาลั ง คน เพื่อนาไปสู่ การกาหนดกลวิธีที่จะให้ ได้กาลั งคนในจานวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒ นากาลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง”
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคน ในคู่มือ
การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกาลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิ บัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็น
แนวทางส าหรับ ดาเนิ น การให้ เป็ น ไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยการดาเนินการอย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานกาลังงาน เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิธีการที่จะให้ได้กาลังคน
ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพีย งพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลา
ต้องการ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจานวนอัตรากาลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติ
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องค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกาลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุง
พัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป
จากคาจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกาหนดกรอบอัตรากาลั งนั้น
เป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจานวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่กาหนดไว้
3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
การวางกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อานาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้ งยังได้กาหนดให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกาหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากาลังแต่ละประเภท
อย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากนคร ดังนี้
พนักงานส่วนตาบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถ
และทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความ
ต่อเนื่องในการทางาน มีอานาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นกาหนดตาแหน่ง
แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตาบลไว้ ดังนี้
สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด
- สายงานอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการกอง
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานทัว่ ไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกาหนดระยะเวลา
การปฏิ บั ติ ง านเริ่ ม ต้ น และสิ้ น สุ ด ที่ แ น่ น อนตามโครงการหรื อ ภารกิ จ ในระยะสั้ น หลั ก เกณฑ์ ก ารก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภท แต่องค์การบริหารส่วนตาบลปากนครเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง
ด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกาหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง ๒ ประเภท ดังนี้
- พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
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แสดงสัดส่วนของบุคลากรในสังกัด อบต.ปากนคร

(2) แนวคิดเรื่องการกาหนดสายงานและตาแหน่งงาน ในส่วนราชการ
การจั ดสรรอัตรากาลั งให้ มีประสิ ทธิภ าพ สอดคล้ องกับภาระงาน ตลอดจนการกาหนด
สายงานและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง ให้ ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริห ารส่ วนตาบลมากยิ่งขึ้น
โดยจุดเน้นคือ กาหนดสายงานที่สอดคล้ องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุ ด พร้อมทั้งเอื้อต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารกาหนดอัตรากาลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ดังนี้
สานักงานปลัด คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสานักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน
นโยบาย อานวยการทั่วไป การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิ
การศึกษาที่ใช้ในการบรรจุแต่งตัง้ จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงาน
แต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
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ให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่ งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ
การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่ง ตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้
ประสบการณ์ทแี่ ต่ละคนมี
- กองช่าง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ พ นั ก งานส่ ว นต าบล และพนั ก งานจ้ า ง ด ารงต าแหน่ ง ในกองช่ า ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเน้ น ที่ เ รื่ อ งสายงานช่ า ง
การก่อสร้าง การออกแบบ การประมาณการราคา การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุแต่ง ตั้งจะใช้คุณวุฒิ ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ล ะตาแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา
ที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญา การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่ง ตั้ง จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กาลังคน (Demand Analysis)
เพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงานจาเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต 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
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องค์การบริหารส่วนตาบลปากนครไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้ องสม่าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากาลังนั้นควร
คานึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา”
จากมิติการพิจารณาอัตรากาลังด้านบนนั้นสามารถนามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง
(Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้
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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

เมื่อนากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Manpower Planning Framework)
มาพิจารณาอัตรากาลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสม
ของอัตรากาลัง ในองค์การบริหารส่วนตาบลพระเพลิง ที่มีอยู่ดังนี้
กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพื่อให้การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปากนคร บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดาเนินการ
โดยจะเป็ น การพิ จ ารณาว่ างานในปั จ จุบันที่ ดาเนินการอยู่นั้น ครบถ้ว นและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร
หากงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไป
ตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคน
ของบางส่ ว นราชการเปลี่ ย นแปลงไป ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การเตรี ย มความพร้ อ มในเรื่ อ งก าลั ง คนให้ ร องรั บ
สถานการณ์ในอนาคต การวางแผนอัตรากาลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่ว นตาบลปากนครจะพิจารณา
คุณวุฒิ การศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสาคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถ
ด้านการรักษาพยาบาล มีคุณวุฒิการศึกษาด้านการพยาบาล ฯลฯ จะบรรจุให้ดารงตาแหน่งในส่วนของงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง
เป็นต้น

-8กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วม
ในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะคานึงการจัดสรร
ประเภทของพนั ก งานส่ ว นต าบล และพนั ก งานจ้ า ง โดยในหลั ก การแล้ ว การจั ด ประเภทลั ก ษณะงานผิ ด
จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร ดังนั้น ในการ
กาหนดอัตรากาลังจะต้องมีการพิจารณาว่ าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควร
เปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่ง เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวางแผนอัตรากาลังในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร ได้กาหนดอัตรากาลัง
ในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ตาแหน่งระดับผู้อานวยการกอง มีหน้าที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้นๆ ทุกตาแหน่ง ตาแหน่งรองลงมา จะเป็นตาแหน่งแต่ละงาน ซึ่งกาหนดเป็น
สายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตาแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามลาดับ การกาหนดในลาดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและมี
ผู้รับผิดชอบสายงานนั้นๆ 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
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปากนคร
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว/หรือทดแทน
ด้วยสายงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ
การนาปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกาหนดอัตราและคานวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคานวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้
จานวนวันปฏิบัติราชการ 1 ปี x 6 = เวลาปฏิบัติราชการ
แทนค่า
230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นาที
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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

กระจกด้านที่ 4 Driver : เป็นการนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปากนคร (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร) มายึดโยงกับจานวน
กรอบกาลังคนที่ต้องใช้ สาหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน
การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลปาก
นคร (การตรวจประเมิน LPA)
กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues: นาประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา
อย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี้
 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นจานวนมาก เช่น หากกาหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ กาหนดฝ่ายมากจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็น ระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
พิจารณาทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน
มี 4 ส่วนราชการ ได้แก่ สานักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจานวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลัง
ที่จ ะรองรั บ การเกษี ย ณอายุ ข องข้ า ราชการ ทั้ ง นี้ ไ ม่ ว่า จะเป็ น การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ การปรั บ ต าแหน่ ง
อัตรากาลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง
และสามารถคาดการณ์ วางแผน กาหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกาลังคนได้
 มุมมองของผ้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มา
จากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย นายกองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลปากนคร รองนายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลปากนคร ปลั ดองค์ การบริห ารส่ ว นตาบล
ปากนคร และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้า
ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหาร
และผู้ ป ฏิบั ติ งาน เพื่ อปรั บ ปรุ ง และก าหนดทิ ศ ทางให้ ส อดคล้ อ งในทิศ ทางเดีย วกั น ระหว่ า งผู้ บ ริห ารและ
ผู้ปฏิบัติงาน
กระจกด้านที่ 6 Benchmarking : เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากาลังกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลขนาดเดียวกัน พื้นที่ใ กล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าซัก เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จานวนหมู่บ้านประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะ
เดียวกัน
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จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากาลังขององค์การบริห ารส่วนตาบลปากนคร และองค์การบริหาร
ท่าซัก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประชากร ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน
และเขตพื้นที่ติดต่อกัน จะพบว่าการกาหนดอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองแห่ง มีอัตรากาลัง
ไม่แตกต่างกัน เท่ าไรนั ก ดัง นั้ น ในเรื่ อ งของการก าหนดตาแหน่งเมื่ อเปรียบเทียบกั บทั้งสองหน่ ว ยงานแล้ ว
การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปากนคร จึงยังไม่มีความจาเป็นต้องปรับเกลี่ยตาแหน่งลดตาแหน่งหรือเพิ่มตาแหน่งแต่อย่างใด และจานวน
ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนตาแหน่งที่ยังว่างไม่มีคน
ครอง องค์การบริหารส่วนตาบลปากนครได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนตาบล
จากการสอบแข่งขัน และทาให้พนักงานส่วนตาบลเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

-113.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลปากนคร ไดแตงตั้ง คณะกรรมการจัด ทาแผนอั ตราก าลั ง ๓ ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบดวย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เปนประธาน
กรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หัวหน้าส่วนราชการ เปนกรรมการ มีนักทรัพยากรบุคคล เปนเลขานุ
การจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
3.2.1 วิเคราะหภารกิจ อานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปากนครตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่น ใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบาย
ผู้บริหาร และสภาพปญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
3.2.2 กาหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงานเพื่อรองรับ
ภารกิจ ตามอานาจหนาที่ความรั บ ผิ ดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริห ารส่ ว นตาบล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.2.3 ก าหนดต าแหน งในสายงานต างๆ จ านวนต าแหน ง และระดั บ ต าแหน ง
ใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนา
ในสายอาชีพของกลุ่มงานตางๆ
3.2.๔ กาหนดความตองการจ้างพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
โดยใหหัวหนาสวนราชการเขามามีสวนรวม เพื่อกาหนดความจาเปนและความตองการในการใชพนักงานจางให
ตรงกับภารกิจและอานาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจานวน
ขาราชการ ในองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบการกาหนดประเภทตาแหนงพนักงานจาง
3.2.๕ กาหนดประเภทตาแหนงพนักงานจาง จานวนตาแหนง ใหเหมาะสมกับภารกิจ
อานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน ใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
3.2.๖ จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย
3.2.๗ ใหพนักงานส่ วนตาบล และพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู ความ
สามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
3.3 ความสาคัญของการกาหนดกรอบอัตรากาลังคน
การวางแผนกาลังคนและการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนมีความสาคัญเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนตาบล และส่งผลกระทบต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การบริหารส่วนตาบล การกาหนด
อัตรากาลั งคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่ว ยทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลปากนครสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทาให้การจัดหา การใช้ และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจึงมีความสาคัญและ
เป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้

-123.3.1 ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี ทาให้องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลปากนครสามารถวางแผนก าลั ง คนและเตรี ย มการรองรั บ กั บ เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วไว้ ล่ ว งหน้ า
(Early Warning) ซึ่งจะช่วยทาให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่ วนตาบลปากนครจะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับ
ทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้
3.3.2 ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์ และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
ในปั จ จุ บั น และในอนาคต องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปากนครจึง สามารถวางแผนล่ ว งหน้า เกี่ย วกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3.3.3 การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนครให้สอดคล้องกันทาให้การ
ดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกาลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
กาลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไป
ได้ด้วยการวางแผนกาลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกาลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได้
3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร สามารถที่จะจัดจานวน ประเภท และ
ระดับทักษะของกาลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทาให้กาลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งกาลังคนและองค์การบริหารส่วนตาบลปากนครบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนครโดยรวม
3.3.6 การก าหนดกรอบอั ต ราก าลั ง คนจะท าให้ ก ารลงทุ น ในทรั พ ยากรบุ ค คลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากนครเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิต
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 อันจะส่งผลให้ การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผ ลสาเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา
การคั ด เลื อ ก การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง การพั ฒ นาและฝึ ก อบรม การประเมิ น ผล การปฏิ บั ติ ง าน การวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น
3.4 กระบวนการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
3.4.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร เช่น กฎระเบียบ
การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตรากาลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจ
งาน ฯลฯ เป็นต้น
3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตรากาลังในปัจจุบัน (Supply Analysis)
3.4.๓ เพื่อจัดทาร่างแผนอัตรากาลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร และส่ง
คณะกรรมการเพื่อปรับแต่งร่างแผนอัตรากาลัง

-133.4.๔ องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช
3.4.๕ องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
3.4.๖ องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร จัดส่งแผนอัตรากาลังที่ประกาศใช้แล้ว
ให้ ก.อบต.จังหวัด และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปทราบ
ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
วัน เดือน ปี
27 กรกฎาคม 2560
4 สิงหาคม 2560
16 สิงหาคม 2560
17 สิงหาคม 2560

รายการที่ดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนฯ
เก็บสถิติปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการ
ขออัตรากาลัง อบต.ข้างเคียง
ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนฯ

22 สิงหาคม 2560 จัดส่งร่างแผนให้คณะทางานพิจารณา
25 สิงหาคม 2560 เสนอคณะอนุกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง
3 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณา
29 สิงหาคม 2560 เสนอ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตุลาคม 2560
ประชาสัมพันธ์พร้อมจัดส่งแผนอัตรากาลัง
3 ปี

หมายเหตุ

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ ปริมาณงาน อัตรากาลัง
ที่มีอยู่ ฯลฯ
พิจารณาร่างแผนอัตรากาลัง 3 ปี

จังหวัดนครศรีธรรมราช, ประชาชน
ทั่วไป
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
องค์การบริ หารส่ ว นตาบลปากนคร เป็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้
ชุมชนขนาดใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีสภาพเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีอัตราการเติบโตและขยายตัว
ของชุมชนสูง จึงทาให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนมากมาย โดยสามารถแยกประเด็นปัญหาเป็น
กลุ่มได้ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ ถนนสายรองและถนนสายย่อยบางสายมีสภาพขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เส้นทาง
มีลักษณะคับแคบ คอสะพานทรุด ทาให้การสัญจรไป - มาไม่สะดวกและล่าช้า และมีจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิด
อุบัติเหตุหรืออาชญากรรม
๑.๒ ระบบประปามีไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน ระบบประปาในบางจุดมีสภาพชารุด ท่อน้ารั่ว
แตกบ่อยครั้ง คุณภาพน้าไม่ดีพอและช่วงหน้าแล้งปริมาณน้ามีไม่เพียงพอ ส่งผลให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ
อุปโภค – บริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการ
๑.๓ ไฟฟ้าสาธารณะในบางพื้นที่ยังไม่ได้ดาเนินการติดตั้ง และบางพื้นที่มีสภาพชารุด
ทาให้ประชาชนผู้สัญจรไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการสัญจรไม่สะดวก
๑.๔ ตู้โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่มี จานวนน้อย บางจุดยังไม่มีการติดตั้ง ทาให้ ผู้ที่ไม่มี
โทรศัพท์เคลื่อนทีไ่ ม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารเท่าที่ควร
๑.๕ ท่อระบายน้าหรือรางระบายน้าในบางจุดของพื้นที่ยังไม่มี และบางจุดการระบายน้า
ไม่สะดวก น้าท่วมขัง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ประชาชนมีความยากจนมีภาระหนี้สินจานวนมาก เนื่องจากยังขาดการวางแผน
การประกอบอาชีพและการจัดทาบัญชีครัวเรือน
๒.๒ ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูกาลทาการเกษตร ไม่มีอาชีพที่แน่นอน ทาให้ขาดโอกาส
ทีจ่ ะพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนหรือชุมชน
๒.๓ การขาดการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งกลุ่มนับว่าเป็นพลังสาคัญในระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน
๒.๔ การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ ขาดความรู้และเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
ที่ทันสมัย
๒.๕ การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรไม่ดีพอ เนื่องจากในฤดูน้าหลากจะเกิดปัญหา
น้าท่วม และฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้า
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๓.๑ การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน ยังขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกับการพัฒนาการ
๓.๒ ประชาชนยังขาดแหล่งเรียนรู้ที่เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษานอกระบบ
ทาให้ยังมีความรู้ที่ล้าสมัยไม่ทันเหตุการณ์บ้านเมือง
๓.๓ ค่านิยมและวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยมเข้าครอบงาในสังคม ทาให้คนเกิดความ
งมงายและเกิดความวุ่นวายในสังคม ประชาชนขาดความสนใจในการทานุ บารุงศาสนา และสืบทอด
วัฒนธรรม
๔. ด้านสาธารณสุข
๔.๑ ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดต่างๆ
๔.๒ ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตัวเองน้อย
๔.๓ การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีอยู่ในสังคม เนื่องจากขาดความต่อเนื่องในการ
ปราบปรามและป้องกันปัญหา
๕. ด้านคนและสังคม
๕.๑ ประชาชนขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
๕.๒ ความต้องการรับสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์ของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ป่วยโรคเอดส์มีมาก
๕.๓ สภาพพื้นที่ทเี่ สี่ยงต่อการเกิดสาธารณะภัยต่างๆ เช่นน้าท่วม ภัยแล้ง และปัญหา
อาชญากรรม
๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑ ขยะและสิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งที่จะสร้างปัญหาให้กับชุมชนและสังคม หากไม่มีการ
วางแผนที่ดีจะกลายเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข
๖.๒ ประชาชนยังขาดจิตสานึกที่ดีในการหวงแหน ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๗. ด้านการเมืองและการบริหาร
๗.๑ ประชาชนยังขาดกระบวนการเรียนรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
๗.๒ ประชาชนไม่มีความเข้าใจในระบบการบริหารงานของ อบต. ทาให้เกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องในการติดต่อราชการ หรือประสานงานอยู่บ่อยครั้ง
๗.๓ พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ต้องปรับปรุงกระบวนการทางานให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด
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5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การจัดทาแผนอัตรากาลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนครนั้น
ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและกาหนดแนวทางการจัดทาแผนอัตรากาลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจาปี
2561 – 2564 ซึ่ง ได้ กาหนดยุ ท ธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นา ตามวิ สั ย ทัศน์ ของตาบลปากนครคื อ
“ สาธารณู ป โภค สาธารณู ป การพร้ อ มสรรพ คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี พ ร้ อ ม สิ่ ง แวดล้ อ มไร้ ม ลพิ ษ มี ชี วิ ต แบบ
พอเพียง” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริม
สุ ข ภาพการดู แ ลความปลอดภั ย ด้ า นอาหารและน้ า ตลอดจนการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม
ในกิจกรรมต่างๆ การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามความ
จาเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้
ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ตาบลปากนครเป็นเมืองที่น่าอยู่ตลอดไป สาหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ตาบลปากนคร ได้กาหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
# ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน #
- การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ซึ่งสามารถอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้ใช้ถนนหนทางได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ได้ดาเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้แสงสว่าง
แก่ชุมชน ลดปัญหาอุบัติเหตุและอาชญากรรม ตลอดจนการดาเนินการขยายเขตประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาให้มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีน้าใช้ที่สะอาดในการอุปโภค - บริโภค ที่เพียงพอ
# ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ #
- การส่ ง เสริ ม อาชี พและพั ฒ นารายได้ ให้ แ ก่ ป ระชาชน ส่ ง เสริ ม ให้ ประชาชนเพิ่ ม รายได้
ลดรายจ่ า ย และรู้ จั กการอดออม นอกจากนี้ ยังได้ ให้ ก ารสนั บสนุ นเครื่องสู บน้าและน้ ามัน เชื้อเพลิ ง ให้ แ ก่
เกษตรกรทานาในช่วงหน้าแล้งด้วย
# ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม #
การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมด้านการศึกษาก่อนปฐมวัยและปฐมวัย
# ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต #
- การพัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริม
การเกษตรปลอดสารพิษ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร
การพัฒนาด้านการศึกษาการสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจากยาเสพติดปลอดผู้มีอิทธิพล
# ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #
- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค บริโภค พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้าธรรมชาติ
คู คลอง หนอง บึง การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว อาคารบ้านเรือน สนามกีฬา สวนสาธารณะ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีการบริการพื้นฐานที่สะดวกและเพียงพอ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้ แหล่งน้าธรรมชาติ ฯลฯ

-17# ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี #
- การพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจอย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยมาพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑))
(๒) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้าและทางระบายน้า (มาตรา ๑๖ (๒))
(๓) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘ (๒))
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖ (๔))
(๕) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕))
(๖) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา ๖๘ (๓))
(๗) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓))
(๘) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘))
(๙) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖))
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓))
(๒) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙))
(๓) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕))
(๔) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙))
(๕) การส่งเสริมการกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔))
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖))
(๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(มาตรา ๑๖ (๑๐))
(๘) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑))
(๙) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา
๖๘ (๔))
(๑๐) การจัดให้มีและบารุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓))

-18๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖ (๓๐))
(๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔)) (มาตรา ๑๖ (๒๙))
(๓) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๑๒))
(๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗))
(๕) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา ๑๖ (๒๐))
(๖) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๑))
(๗) การให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา (๑๖ (๒๒))
(๘) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ (มาตรา ๑๖ (๒๓))
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕))
(๒) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖))
(๓) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗))
(๔) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗))
(๕) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))
(๖) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (มาตรา ๖๘ (๑๐))
(๗) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓))
(๘) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘ (๑๑))
(๙) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา ๑๖ (๘))
(๑๐)การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒))
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล (มาตรา ๖๗ (๒))
(๒) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย (มาตรา ๑๖ (๑๘))
(๓) คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗ (๗))
(๔) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๖ (๒๔))
(๕) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา ๑๖ (๒๗))
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มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕))
(๒) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(มาตรา ๖๗ (๘))
(๓) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(มาตรา ๑๖ (๑๑))
๗. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑))
(๒) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(มาตรา ๔๕ (๓))
(๓) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘)
(๔) การส่งเสริมประชาธิปไตย (มาตรา ๑๖ (๑๕))
(๕) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๖))
(๖) การหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล (มาตรา ๖๘ (๙))
(๗) ภารกิจอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด (มาตรา ๑๖ (๓๑))
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชกการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจาเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙))
ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถ
จะแก้ ไ ขปั ญ หาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปากนครได้ เ ป็ น อย่ า งดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนา
ตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
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6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร มีภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ต้องดาเนินการดังนี้
ภารกิจหลัก
๑. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
๕. การป้องกันและปรามปราบยาเสพติด
๖. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๗. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๘. การส่งเสริมการเกษตร
๙. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
ภารกิจรอง
๑. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๒. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
๓. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
๔. การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
วิเคราะห์อัตรากาลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับ
องค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกาหนดจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ต่อการทางานขององค์กร การวิเคราะห์
SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์
ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่ าองค์กรมีแรง
ขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการทางานในองค์กรยังมี ประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อน
ที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรนามาพิจารณา
2 ส่วน ดังนี้
1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่
1.1 S มาจาก Strengths
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์
1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่
2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้ อม ภายนอกขององค์กรเอื้อ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดาเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมา จาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats
หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งการบริหาร
จาเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง
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ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร (ระดับตัวบุคลากร)
จุดแข็ง S
1. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้ อบต.
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ - 45 ปี เป็นวัยทางาน
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทาให้การทางานละเอียด
รอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว โดยใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้

จุดอ่อน W
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ
อบต.
2. ทางานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ
3. มีภาระหนี้สิน

โอกาส O
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิดความ
ร่วมมือในการทางานง่ายขึ้น
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ทางานและ อบต.ในฐานะตัวแทน

ข้อจากัด T
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่
เพียงพอ
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน
3. พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร (ระดับองค์กร)
จุดแข็ง S
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย
2. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหาร
การทางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน
6. ส่งเสริมให้มีการนาความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

จุดอ่อน W
1. บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ
มีไม่เพียงพอ
2. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามาก ทาให้บางสาย
งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี
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ข้อจากัด T
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา
1. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน
ความรูท้ ี่มจี ากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทาให้
ให้หลากหลายจึงจะทางานได้ครอบคลุมภารกิจ
รู้สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
ของ อบต.
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี/
2. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
ปริญญาโท เพิ่มขึ้น
จานวนประชากร และภารกิจ
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์
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8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
8.1 การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปากนคร ได้ ก าหนดภารกิ จ หลั ก และภารกิ จ รองที่ จ ะ
ดาเนินการดังกล่าว โดยกาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลให้ตรงกับภารกิจ และในระยะแรกการกาหนด
โครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดาเนินการตามภารกิจนั้น อาจกาหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และ
ในระยะต่อไปเมื่อมีการดาเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้น
มีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกกาหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

๑. สานักงานปลัด
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
๑.๒ งานนโยบายและแผน
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
๑.๔ งานการเจ้าหน้าที่
๑.๕ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๑.๖ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. สานักงานปลัด
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
๑.๒ งานนโยบายและแผน
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
๑.๔ งานการเจ้าหน้าที่
๑.๕ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๑.๖ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงินและบัญชี
๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงินและบัญชี
๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๓. กองช่าง
๓.๑ งานก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
3.4 งานกาจัดขยะมูลฝอย
3.5 งานธุรการ

๓. กองช่าง
๓.๑ งานก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
3.4 งานกาจัดขยะมูลฝอย
3.5 งานธุรการ

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
4.3 งานธุรการ

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
4.3 งานธุรการ

หมายเหตุ

-258.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
จากข้อ 8.1 โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร ได้วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
จากภารกิจที่จะดาเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่
ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา
3 ปีข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น และเพื่อให้ การบริหารงานขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวั ดนครศรีธรรมราช (ก.อบต.จังหวัด) ได้มีมติ
ในที่ประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 เห็นชอบให้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตาบล
ปากนครจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง ปัจจุบันมีปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
กลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาฝ่ายข้าราชการประจา มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับ ต้น) เป็นผู้ช่วย โดยกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ มีบุคลากรในแต่ละ
ส่วนราชการประกอบด้วย
1. สานักปลัด
1.1 พนักงานส่วนตาบล 9 อัตรา
1.2 พนักงานจ้าง
22 อัตรา
2. กองคลัง
2.1 พนักงานส่วนตาบล 7 อัตรา
2.2 พนักงานจ้าง
2 อัตรา
3. กองช่าง
3.1 พนักงานส่วนตาบล 8 อัตรา
3.2 พนักงานจ้าง
8 อัตรา
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 พนักงานส่วนตาบล 3 อัตรา
4.2 พนักงานครู
3 อัตรา
4.3 พนักงานจ้าง
7 อัตรา
การก าหนดสายงานในองค์ การบริ หารส่ วนต าบลปากนคร เพื่ อพิ จารณาปรั บลด หรื อเพิ่ ม
อัตรากาลัง ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 นั้น องค์การบริหารส่วนตาบล
ปากนคร มีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) จานวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับ
บัญชา มีรองปลั ดองค์การบริหารส่ วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น ) เป็นผู้ ช่วย และมีหัวหน้าส่วน
ราชการ (ผู้อานวยการกอง/อานวยการ ระดับต้น ) 4 ส่วนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละ
ส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงานในแต่ละส่วนราชการ จานวนคน ที่ประกอบไปด้วยพนักงานส่วนตาบล
พนักงานครู และพนักงานจ้าง เพื่อนาเอาจานวนคนมาเปรียบเทียบสัดส่วนการคิ ดปริมาณงานในแต่ละสายงาน
ใช้วิธีคิดจากข้อ 3.1.3 เพื่อได้ค่าปริมาณงานในภาพรวม และเมื่อนาปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มา
เปรียบเทียบการกาหนดจานวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง
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สานักงานปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

งาน
บริหารงานทั่วไป
งานนโยบายและแผน
งานกฎหมายและคดี
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการเงินและบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
งานก่อสร้าง
งานออกแบบ และควบคุมอาคาร
งานประสานสาธารณูปโภค
งานกาจัดขยะมูลฝอย
งานธุรการ
งานบริหารการศึกษา
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
งานธุรการ

จานวนพนักงาน (อัตราที่มี)
พนักงาน
พ.ภารกิจ
พ.ทั่วไป
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
6
2
2
1
2
1
3
2
1
2
1
4
1
1
1
3
2
3
1
1
1
1

เมื่อได้จานวนพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงาน
ดังกล่ าวข้างต้นแล้ ว องค์การบริ หารส่ วนตาบลปากนครได้นาเอาจ านวนพนักงานแต่ ละสายงานที่มีในกรอบ
อัตรากาลัง มากาหนดตาแหน่งตามทักษะ ความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนครใน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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เป้าประสงค์

ตาแหน่งพนักงาน
ที่กาหนดรองรับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาโครงข่ายคมนาคม ซึ่งสามารถอานวยความสะดวก
การพัฒนา
ให้แก่ประชาชนได้ใช้ถนนหนทางได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้ดาเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะให้แสงสว่างแก่ชุมชน ลดปัญหาอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม ตลอดจนการดาเนินการขยายเขตประปา
ปรับปรุงซ่อมระบบประปาให้มคี ุณภาพมากขึ้น เพื่อให้
ประชาชนได้มีน้าใช้ที่สะอาดในการอุปโภคที่เพียงพอ

ปลัด อบต. ,รองปลัด อบต.,
ผอ.กองช่าง, นักวิเคราะห์ฯ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ,
นายช่างโยธา, นายช่างเขียน
แบบ, ผช.นายช่างโยธา,
จพง.ธุรการ, พนักงาน
ขั บเครื่ องจั กรกลขนาดกลาง,
เจ้าพนักงานการประปา,
นายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟ้า,พนักงานผลิตน้าประปา

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจ

ปลัด อบต., รองปลัด อบต.,
หัวหน้าสานัก, นักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน,
นักป้องกันฯ,พนักงานดับเพลิง
คนงานทั่วไป,พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา

การส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน
ส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และรู้จักอดออม
นอกจากนี้ยังได้ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้าและน้ามัน
เชื้อเพลิงให้แก่เกษตรกรในช่วงหน้าแล้ง

ปลัด อบต.,รองปลัด อบต.,
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมศาสนา มีคุณธรรม
การพัฒนาการศึกษา จริยธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมด้านการกีฬาและ ผอ.กองการศึกษาฯ,นักวิชาการ
ศึกษา, พนักงานครูทุกคน,
ศาสนาและวัฒนธรรม นันทนาการ ส่งเสริมด้านการศึกษาก่อนปฐมวัยและปฐมวัย
จพง.ธุรการ,คนงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

การพัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก เยาวชน สตรี
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน การ
พัฒนาบุคลากรทางการเกษตร การพัฒนาด้านการศึกษา
การสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจาก
ยาเสพติดปลอดผู้มีอิทธิพล

ปลัด อบต., รองปลัด อบต.,
นักพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วย
นักพัฒนาชุมชน,นักป้องกันฯ,
นักวิชาการสาธารณสุข,
พนักงานขับรถขยะ,คนงาน
ประจารถขยะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค บริโภค พัฒนาและ
บริหารจัดการแหล่งน้าธรรมชาติ คู คลอง หนอง บึง
การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว อาคาร
บ้านเรือน สนามกีฬา สวนสาธารณะ การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และมีการบริการพื้นฐานที่สะดวกและเพียงพอ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้
แหล่งน้าธรรมชาติ ฯลฯ

ปลัด อบต., รองปลัด อบต.,
ผอ.กองช่าง, นักพัฒนาชุมชน,
นักป้องกันฯ, พนักงานดับเพลิง
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา, คนงานทั่วไป

-28ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาองค์กรและ
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

- การพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และเกิด
ความพึงพอใจอย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้
ที่ทันสมัย จัดหาทรัพยากรบุคคล จัดหางบประมาณ
มาพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ตาแหน่งพนักงาน
ที่กาหนดรองรับ
ปลัด อบต. ,รองปลัด อบต.
ผอ.กองคลัง ,หัวหน้าสานัก,
นักทรัพยากรบุคคล,ผู้ช่วย
นักทรัพยากรบุคคล,
นักวิเคราะห์ฯ,ผู้ช่วย
นักวิเคราะห์ฯ, นักวิชาการ
เงินและบัญชี, นักวิชาการคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้,
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,
นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงาน
พัสดุ, คนงานทั่วไป, นักจัดการ
งานทั่วไป, เจ้าพนักงานธุรการ,
นั กการ, นิ ติ กร และพนั กงาน
ส่วนท้องถิ่นทุกคน

-29องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปากนครวิ เ คราะห์ ก ารก าหนดต าแหน่ ง จากภารกิ จ ที่ จ ะ
ดาเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวน
เท่าใดในส่วนราชการนั้นจึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณและ
เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการ
วิเคราะห์ตาแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 - 2563

ส่วนราชการ

กรอบอัตรา
กาลังเดิม

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง)
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น)
สานักงานปลัด (01)
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)
นิติกร (ปก./ชก.)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภท คุณวุฒิ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ประเภท ทักษะ
พนักงานขับรถขยะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นักการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
คนงาน
พนักงานดับเพลิง
คนงานประจารถขยะ
พนักงานขับรถขยะ

1
1

กรอบอัตราตาแหน่งที่คาด
อัตรากาลังคน
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
หมายเหตุ
เพิ่ม/ลด
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
2561 2562 2563 2561 2562 2563
1
1
1
1
1
1
-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
3
3
7
2

1
1
1
3
3
7
2

1
1
1
3
3
7
2

1
1
1
3
3
7
2

-

-

-

-

-ว่าง 1-
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ส่วนราชการ
กองคลัง (04)
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)
นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภท คุณวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน
กองช่าง (05)
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานประปา (ปง./ชง.)
นายช่างเขียนแบบ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภท คุณวุฒิ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ประเภท ทักษะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานผลิตน้าประปา
คนงาน

กรอบ
อัตรา
กาลังเดิม

กรอบอัตราตาแหน่งที่คาด
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
2561 2562 2563

อัตรากาลังคน
เพิ่ม/ลด
2561

หมายเหตุ

2562 2563

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

3
1
1
1
1

3
1
1
1
1

3
1
1
1
1

3
1
1
1
1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1

1

1

1

3
2

3
2

3
2

3
2

-

-

-

-ว่าง-

-ว่าง 1-ว่าง-
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ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรา
กาลังเดิม

กรอบอัตราตาแหน่งที่คาด
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
2558 2559 2560

อัตรากาลังคน
เพิ่ม/ลด
2558

หมายเหตุ

2559 2560

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)

ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น)
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
ครู (ค.ศ.1)
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภท คุณวุฒิ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก
ประเภท ทักษะ
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก
คนงาน

รวม

1

1

1

1

-

-

-

1
3
1

1
3
1

1
3
1

1
3
1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

3
1

3
1

3
1

3
1

-

-

-

71

71

71

71

-

-

-

-เงินอุดหนุน-

-เงินอุดหนุน-
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๑๐. แผนภมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
โครงสร้างส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น)

สานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)

- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)

- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)

- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานกาจัดขยะมูลฝอย
- งานธุรการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น)

- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานธุรการ

-37โครงสร้างสานักงานปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) (๑)

งานบริหารทั่วไป

งานนโยบายและแผน

- นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. (1)
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (๑)
- คนงาน (1)
- นักการภารโรง (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (1)

งานกฎหมายและคดี

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. (๑)
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1)

งานการเจ้าหน้าที่

- นิติกร ปก./ชก. (๑)

- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (๑)
- ผูช้ ่วยนักทรัพยากรบุคคล (1)

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1)
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1)

- นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. (1)
- พนักงานขับรถขยะ (3)
- คนงานประจารถขยะ (7)

- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก. (1)
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1)
- พนักงานดับเพลิง (3) (ว่าง 1)
- คนงาน (2)

ระดับ

อท. กลาง

อท. ต้น

ชก.พ.

ชก.

ปก.

ชง.

ปง.

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

จานวน

-

1

-

4

2

-

1

-

4

18

-38โครงสร้างกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
ผ้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) (๑)

งานการเงินและบัญชี
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. (๑)
- นักวิชาการคลัง ปก./ชก. (๑)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. (๑)
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. (๑)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)

- นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. (1) (ว่าง 1)
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (๑)
- คนงาน (1)

ระดับ

อท. กลาง

อท. ต้น

ชก.พ.

ชก.

ปก.

ชง.

ปง.

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

จานวน

-

1

-

3

1

2

-

-

1

1

-39โครงสร้างกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
ผ้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) (๑)

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร

งานประสานสาธารณปโภค

- นายช่างโยธา ปง./ชง. (3) (ว่าง 1)
- นายช่างเขียนแบบ ปง./ชง. (1)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (1)

- เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง. (1)
- นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง. (1)
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1)
- พนักงานผลิตน้าประปา (3)

งานกาจัดขยะมลฝอย

งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)
- คนงาน (1)

- คนงาน (1)

ระดับ

อท. กลาง

อท. ต้น

ชก.พ.

ชก.

ปก.

ชง.

ปง.

อาวุโส

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

จานวน

-

1

-

-

-

5

2

-

-

4

14

-40โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
ผ้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น) (๑)

งานบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ครู คศ. 1 (3)
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประเภททักษะ (๑) (ว่าง)
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประเภทคุณวุฒิ (๑)
- ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก) (3)

งานธุรการ

- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (๑)
- ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1)

- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชก. (๑)
- คนงาน (๑)

ระดับ

อท. กลาง

อท. ต้น

ชก.พ.

ชก.

ปก.

อาวุโส

ชง.

ปง.

คศ.1

ครูผู้ช่วย

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

จานวน

-

1

-

1

-

-

1

-

3

-

-

3

4

-4111. บัญชีแสดงจัดคนลงส่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่

ชื่อ-สกุล

1.

นางโสมพรรณ คงประพันธ์

2.

นายชูเกียรติ มณีฉาย

คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน
เงินประจา
เงินเพิ่มอื่นๆ/
ตาแหน่ง เงินค่าตอบแทน

หมายเหตุ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์การ
ปกครอง)

21-3-00-1101-001

ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิน่ )

กลาง

21-3-00-1101-001

ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิน่ )

กลาง

368,280

84,000

84,000

536,280

ร.ม. (รัฐศาสตร์)

21-3-00-1101-002

รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิน่ )

ต้น

21-3-00-1101-002

รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิน่ )

ต้น

342,720

42,000

-

384,720

ระดับ

เงินเดือน

1. สานักงานปลัด
ที่

ชื่อ-สกุล

3.

นายสิทธิเดช ผกาศรี

4.

นางเกศกนก มะลิเผือก

5.

นางสุดา เพชรรัตน์

6.

นางสาวสุธาวัลย์ ตั้งจิต

7.

นางณัฐสินี พิศแลงาม

8.

นายสุชาติ ชูแก้ว

คุณวุฒกิ ารศึกษา
บธ.บ.
(การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์)
ศ.บ.
(เศรษฐศาสตร์)
ศศ.บ.
(การจัดการทั่วไป)
ร.ม.
(รัฐศาสตร์)
ศศ.บ.
(การจัดการทั่วไป)
น.ม.
(นิติศาสตร์)

เลขทีต่ าแหน่ง

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง

ระดับ

เลขทีต่ าแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ตาแหน่ง

เงินเดือน
เงินประจา เงินเพิ่มอื่นๆ/
ตาแหน่ง เงินค่าตอบแทน
42,000
-

21-3-01-2101-001

นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสานักปลัด)

ต้น

21-3-01-2101-001

นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสานักปลัด)

ต้น

376,080

21-3-01-3103-001

ชก.

21-3-01-3103-001

311,640

-

-

ชก.

21-3-01-3801-001

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน

ชก.

21-3-01-3801-001

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน

ชก.

317,520

-

-

21-3-01-3102-001

นักทรัพยากรบุคคล

ชก.

21-3-01-3102-001

นักทรัพยากรบุคคล

ชก.

329,760

-

-

21-3-01-3101-001

นักจัดการงานทั่วไป

ปก.

21-3-01-3101-001

นักจัดการงานทั่วไป

ปก.

260,520

-

-

21-3-01-3105-001

นิติกร

ปก.

21-3-01-3105-001

นิติกร

ปก.

271,200

-

-

หมายเหตุ
418,080

-42ที่

ชื่อ-สกุล

9.

นายสุเมธ หนูทอง

10.

นางสาวศุภรัตน์ แสงผะกาย

11.

นางชญานิศ จงไกรจักร์

12.

พนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภท คุณวุฒิ
นางอัญวดี ประทีป ณ ถลาง

13.

นายอุกฤษ พัฒนโศภนพงศ์

14.

นายสิทธิชัย ทองใสพร

15.
16.

ประเภท ทักษะ
นายบุญสง เจระมานุเทพ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเพ็ญศรี สิทธิศักดิ์

17.
18.

นายเรณวัตน์ วงศ์ทรัพย์
นายวรรณยุทธิ์ สุขกาญจน์

19.
20.
21.
22.

นายสุรเดช คู่ประดิษฐ์
นางสาววันสว่าง สุทธิพนั ธ์
นางสาวยุลดา ทศราช

23.
24.

นายจีระศักดิ์ ชัยวาที
นายศุลเชษฐ์ เลขทิพย์

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง

คุณวุฒกิ ารศึกษา

เลขทีต่ าแหน่ง

(รป.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์
พย.บ.
(พยาบาลศาสตร์)
บช.บ.
(การบัญชี)

21-3-01-3810-001

รป.บ.
(รัฐประศาสนศาสตร์)
บธ.บ.
(บริหารธุรกิจบัณฑิต)
รป.บ.
(รัฐประศาสนศาสตร์)

-

ม.3

กรอบอัตรากาลังใหม่
ตาแหน่ง

ระดับ

เลขทีต่ าแหน่ง

ปก.

21-3-01-3810-001

21-3-01-3601-001

นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
นักวิชาการสาธารณสุข

ปก.

21-3-01-4101-001

เจ้าพนักงานธุรการ

เงินเดือน
เงินประจา เงินเพิ่มอื่นๆ/
ตาแหน่ง เงินค่าตอบแทน
-

ระดับ

เงินเดือน

ปก.

233,760

21-3-01-3601-001

นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
นักวิชาการสาธารณสุข

ปก.

298,440

-

-

ปง.

21-3-01-4101-001

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง.

155,640

-

-

-

-

202,560

-

-

-

-

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วเิ คราะห์
นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-

180,000

-

-

-

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

-

-

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

-

180,000

-

-

-

พนักงานขับรถขยะ

-

-

พนักงานขับรถขยะ

-

156,240

-

-

รป.บ.
(รัฐประศาสนศาสตร์)
ป.6
ป.6

-

นักการ

-

-

นักการ

-

108,000

-

-

-

-

-

108,000
108,000

-

-

-

-

-

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
พนักงานดับเพลิง
คนงาน
คนงาน
คนงาน

-

ปวส. (ไฟฟ้า)
ม.6
บธ.บ.
(บริหารธุรกิจบัณฑิต)
-

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
พนักงานดับเพลิง
คนงาน
คนงาน
คนงาน

-

108,000
108,000
๑๐๘,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐

-

-

-

พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง

-

-

พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง

-

108,000
108,000

-

-

หมายเหตุ

-ว่าง-

-43ที่
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

คุณวุฒิ
การศึกษา

ชื่อ-สกุล
นายมานิช ศรีอินทร์
นายนิโรจน์ แก้วเชิด
นายวรรชัย ศรีวิมล
นายสุรินทร์ นาคมณี
นายนันทวุฒิ บุญหาว
นายปิยะพงศ์ ดวงภักดี
นายสุวรรณ โอยสวัสดิ์
นายพงษ์เกียรติ ปานนิยม
นายกิตติพงศ์ เกือ้ มา

ป.4
ป.6
ม.3
-

เลขที่ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง

-

พนักงานขับรถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
พนักงานขับรถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

-

-

กรอบอัตรากาลังใหม่
ตาแหน่ง
พนักงานขับรถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
พนักงานขับรถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ

ระดับ

เงินเดือน

-

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000

เงินเดือน
เงินประจา เงินเพิ่มอื่นๆ/
ตาแหน่ง เงินค่าตอบแทน
-

หมายเหตุ

-

2. กองคลัง
คุณวุฒิ
การศึกษา

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ระดับ

กรอบอัตรากาลังใหม่
เลขที่ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

ต้น

336,360

42,000

-

378,360

นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี

ชก./ชก.
ชก.

355,320
299,640

-

-

-ว่าง-

21-3-04-3203-001

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ชก.

305,640

-

-

ชก.

21-3-04-3202-001

นักวิชาการคลัง

ชก.

266,040

-

-

ชง.

21-3-04-4204-002

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ชง.

291,240

-

-

ปก.

21-3-04-4203-001

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปก.

207,720

-

-

ที่

ชื่อ-สกุล

34.

นางสุรีย์ มาศแสวง

บธ.บ.
(บริหารธุรกิจ)

21-3-04-2102-001

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

ต้น

21-3-04-2102-001

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

35.
36.

นางมนรัตน์ อินทร์ทอง

21-3-04-3204-001
21-3-04-3201-001

21-3-04-3204-001
21-3-04-3201-001

นางวลัญช์พัช บุญโอภาส

ชก.

38.

นางสายใจ มาศบารุง

นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและ
บัญชี
นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้
นักวิชาการคลัง

ชก./ชก.
ชก.

37.

39.

น.ส.อภิญญา สุคนธชาติ

บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ)
การบัญชี

40.

นางมลิวรรณ ครุวรรณพัฒน์

บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ)

21-3-04-4203-001

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ

21-3-04-3203-001
21-3-04-3202-001
21-3-04-4204-002

เงินเดือน
เงินประจา เงินเพิ่มอื่นๆ/
ตาแหน่ง เงินค่าตอบแทน

หมายเหตุ

-44ที่

คุณวุฒิ
การศึกษา

ชื่อ-สกุล

41.

พนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภท คุณวุฒิ
นางสาววิภารัตน์ วิชัยกาล

42.

พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอรวรรณ รัตนวิก

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ระดับ

กรอบอัตรากาลังใหม่
เลขที่ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินเดือน
เงินประจา เงินเพิ่มอื่นๆ/
ตาแหน่ง เงินค่าตอบแทน

ปวส.(การบัญชี)

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

-

124,560

-

-

บธ.บ.
(บริหารธุรกิจ)

-

คนงาน

-

-

คนงาน

-

108,000

-

-

ระดับ

เงินเดือน

หมายเหตุ

3. กองช่าง
ที่

ชื่อ-สกุล

43

นายคานวณ เสนจันทร์

44.

นายเอกวิทย์ แก้วกระจาย

45.

นายทวีศกั ดิ์ อักษรกูล

46.

นางปรียาภรณ์ เอมเอก

47.

นางสาวสุกัญญา อนุมาศ

48.
49..

นายปานเพชร ทองปาน

50.

-

คุณวุฒิการศึกษา
วศ.บ.
(วิศวกรรมโยธา)
วท.บ.
(เทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง)
ปวส.
(ช่างก่อสร้าง)
วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)
ร.ม.
(รัฐศาสตร์)
วศ.บ.
(วิศวกรรมโยธา)
-

เลขที่ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง

21-3-05-2103-001

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ตาแหน่ง

ต้น

21-3-05-2103-001

21-3-05-4701-001

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
นายช่างโยธา

ชง.

21-3-05-4701-002

นายช่างโยธา

21-3-05-4706-001

เงินเดือน
เงินประจา เงินเพิ่มอื่นๆ/
ตาแหน่ง เงินค่าตอบแทน

ต้น

342,720

42,000

-

21-3-05-4701-001

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
นายช่างโยธา

ชง.

234,960

-

-

ชง.

21-3-05-4701-002

นายช่างโยธา

ชง.

230,400

-

-

นายช่างไฟฟ้า

ชง.

21-3-05-4706-001

นายช่างไฟฟ้า

ชง.

239,400

-

-

21-3-05-4101-002

เจ้าพนักงานธุรการ

ชง.

21-3-05-4101-002

เจ้าพนักงานธุรการ

ชง.

230,440

-

-

21-3-05-4707-001
21-3-05-4702-001

เจ้าพนักงานประปา
นายช่างเขียนแบบ

ปง./ชง.
ชง.

21-3-05-4707-001
21-3-05-4702-001

เจ้าพนักงานประปา
นายช่างเขียนแบบ

ปง./ชง.
ชง.

297,900
225,720

-

-

21-3-05-4701-003

นายช่างโยธา

ปง./ชง.

21-3-05-4701-003

นายช่างโยธา

ปง./ชง.

297,900

-

-

หมายเหตุ
384,720

-ว่าง-
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51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

พนักงานจ้างทั่วไป
นายธีรยุทธิ์ รัตนอนุ
นายหัถพร ศิริคุณ
นางละม้าย กรดเสือ
นายอภิชาต อนุพันธ์
นายเจริญชัย จิตราการ
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภท คุณวุฒิ
นายอนิรุทธิ์ จอกทอง
นายสมพร บุญประกอบ
ประเภท ทักษะ
นายวิรัตน์ รัตนบรรดาล

เลขที่ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินเดือน
เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงินค่าตอบแทน

ปวส.(ช่างยนต์)
ปวช.(เครื่องมือกล
และซ่อมบารุง)
-

-

พนักงานผลิตน้าประปา
คนงาน

-

-

พนักงานผลิตน้าประปา
คนงาน

-

108,000
108,000

-

-

-

คนงาน
พนักงานผลิตน้าประปา
พนักงานผลิตน้าประปา

-

-

คนงาน
พนักงานผลิตน้าประปา
พนักงานผลิตน้าประปา

-

108,000
108,000
108,000

-

-

ปวส.
(ช่างไฟฟ้า)
ปวส.
(ช่างโยธา)
ป.6

-

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

-

-

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

-

144,360

-

-

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

-

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

-

153,120

-

-

-

พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาด
กลาง

-

-

พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาด
กลาง

-

210,720

-

-

หมายเหตุ

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

เลขที่ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง

59.

นายสมศักดิ์ สุทธิพันธ์

บศ.ม.
(การบริหารการศึกษา)

21-3-08-2107-001

60.

นางชวนคิด สุวรรณมณี

21-3-08-3803-001

61.

นางสาวอุมาพร รัตนฉวี

ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา)
ค.บ.
(การศึกษาปฐมวัย)

80-2-0348

ผู้อานวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา
ครู

กรอบอัตรากาลังใหม่
ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ต้น

21-3-08-2107-001

ชก.

21-3-08-3803-001

ค.ศ.1

80-2-0348

ผู้อานวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา
ครู

เงินเดือน
เงินประจา เงินเพิ่มอื่นๆ/
ตาแหน่ง เงินค่าตอบแทน

ระดับ

เงินเดือน

ต้น

317,520

42,000

-

ชก.

271,440

-

-

ค.ศ.1

-

-

-

หมายเหตุ
359,520

เงินอุดหนุน
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ชื่อ-สกุล

62.

นางสาวปรีดา ยานพะโยม

63.

นางสาวเขมรัศมิ์ ลักษณะวิลาส

64.

นางสาวพรทิพย์ บุญฤทธิ์

65.

พนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภท คุณวุฒิ
นางสาวชลบงกช รอดส่งศรี

66.

นางสาวพิมญดา แก้วรอด

67.

ประเภท ทักษะ
ว่าง

68.

พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวศิรารัตน์ ชูวเิ ชียร

69.

นางสาวพรพิมล เชื้อสวัสดิ์

70.

นางสาวชนิตา สังขชาติ

71.

นางประทีป สิทธิศักดิ์

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินเดือน
เงินประจา เงินเพิ่มอื่นๆ/
ตาแหน่ง เงินค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

เลขที่ตาแหน่ง

ค.บ.
(การศึกษาปฐมวัย)
ค.บ.
(การศึกษาปฐมวัย)
บธ.บ.
(การบัญชี)

80-2-0079

ครู

ค.ศ.1

80-2-0079

ครู

ค.ศ.1

-

-

-

เงินอุดหนุน

80-2-0557

ครูผู้ดูแลเด็ก

ค.ศ.1

80-2-0557

ครูผู้ดูแลเด็ก

ค.ศ.1

-

-

-

เงินอุดหนุน

21-3-08-4101-003

เจ้าพนักงานธุรการ

ชง.

21-3-08-4101-003

เจ้าพนักงานธุรการ

ชง.

168,840

-

-

วท.บ.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค.บ.
(การศึกษาปฐมวัย)

-

-

-

180,000

-

-

-

-

ผู้ช่วยนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ช่วยนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

189,600

-

-

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

-

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

108,000

-

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

108,000

-

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

108,000

-

-

-

คนงาน

-

-

คนงาน

-

108,000

-

-

วท.บ.
(วิทยาศาสตร์)
บธ.บ.
(การบัญชี)
ศศ.บ.
(การท่องเที่ยว)
-

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปากนคร ก าหนดแนวทางการของพนั ก งานส่ ว นต าบลในสั ง กั ด
ทุกระดับขั้น โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามรอบการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการ
พัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เสริมความรู้และทักษะในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติ
ส่วนตัว และด้านอื่นๆ ที่จาเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะ
พัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ
1. เป็น องค์การบริ หารส่ว นตาบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริห ารจัดการที่เปิดเผย
โปร่งใส ในการทางาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูล ซึ่งกัน
และกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการตรวจสอบการทางานระหว่างกัน
และเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย
2. องค์การบริหารส่วนตาบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการทางานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ทางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามเสมอว่าประชาชนจะได้อะไรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความ
ต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสาคัญ การอานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ
เพื่อเปิดโอกาสตอบโจทย์ การทางานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนตาบลปากนครมุ่งเน้นให้ประชาชน ใช้ระบบ
ดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดให้ประชาชน
ใช้บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงานให้ข้อมูลผ่านไลน์ เว็บไซด์
ของหน่วยงานด้วย
3. เป็ น องค์การบริ หารส่ วนตาบลที่มีขีดสมรรถนะสู งและทันสมัยมีขีดความสามารถในการ
ให้บริการโดดเด่น และทันท่วงทีต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ กาหนดให้ทุกตาแหน่งได้มีโอกาสที่จะ
ได้รับการพัฒนาในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น
การปฐมนิ เทศ การฝึ กอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒ นา
พนักงานส่วนตาบล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิ ดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น
ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
เช่น การบริหารโครงการ ทักษะการติดต่อสื่อสาร การเขียนหนังสือราชการ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น
ส่ ว นการพั ฒ นาพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติร าชการ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลปากนครเล็ ง เห็ น ว่ า
มีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่าบุคลากรที่มาดารงตาแหน่งในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับพฤติการณ์
ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตาบลทุกคนที่พึงมีเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและ
ค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร ประกอบด้วย
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การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
การบริการเป็นเลิศ
การทางานเป็นทีม

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล
เพื่อให้พนักงานมีหน้าที่ดาเนิ นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวังประโยชน์ส่ วนตน
อานวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลัก
ของจริยธรรม ดังนี้
1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน
4. ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

หมายเหตุ : ฐานการคานวณงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ (๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๕ เป็นฐานการคานวณ สาหรับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ให้บวกเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๕ เพื่อเป็นฐานการคานวณภาระค่าใช้จา่ ย
ดังนี้
- ฐานการคานวณงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๐
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๐ จานวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท = (๕๐,๐๐๐,๐๐๐x๕%) +
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ = ๕๒,๕๐๐,๐๐๐)
- ฐานการคานวณงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๕๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท = (๕๒,๕๐๐,๐๐๐x๕%) +
๕๒,๕๐๐,๐๐๐ = ๕๕,๕๐๐,๐๐๐)
- ฐานการคานวณงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๒
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๒ จานวน ๕๕,๑๒๕,๐๐๐ บาท = (๕๕,๑๒๕,๐๐๐x๕%) +
๕๕,๑๒๕,๐๐๐ = ๕๗,๘๘๑,๒๕๐)
: ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างประจาถ่ายโอน รวมถึงข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับงบเงินอุดหนุนที่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง
ให้ระบุข้อมูลไว้ในแผนอัตรากาลัง แต่ไม่ต้องนามาคิดรวมเป็นภาระค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา ๓๕ (ตัวอย่างตาแหน่งที่มีแถบสีคลุม)
* ข้อมูลในช่องเงินเดือน (๑) ต้องมีจานวนตรงกันกับข้อมูลในช่องเงินเดือนของบัญชีแสดงจัดคนลงสู่
ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
: ให้บันทึกข้อมูลเรียงตามลาดับรหัสส่วนราชการ (สานักหรือกอง) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ตามหนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สดุ
ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตาแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสูป่ ระเภทตาแหน่ง (ระบบแท่ง)

ภาคผนวก

