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อาศัยอานาจตามความในข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ่ ม เติม ประกอบกั บ มติคณะกรรมการพนัก งานส่วนตาบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในการประชุม ครังที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ให้ความเห็นชอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาตก
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก จึงประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 – 2566) โดยให้มีผลตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563

( นายถาวร วงษ์แก้ว )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาตก
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
.................................
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการอัตรากาลังของหน่วยงานรั ฐ เป็นสิ่งที่สาคัญ และต้องดาเนินการต่อเนื่อง
เนื่องจากการกาหนดอั ตรากาลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัม พันธ์กั บ การก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน
ประกอบกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาตก จะสินสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนัน องค์การบริหารส่วนตาบลนาตกจึงจาเป็นต้องจัดทา
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตรากาลัง
ฉบับเดิมเป็นสาคัญ เพื่ อให้การบริหารจัดการอัตรากาลังของหน่วยงานมี ความสมบูรณ์และต่อเนื่อง โดยมี
หลักการและเหตุผลในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ดังนี
1.1 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ ยวกั บ อั ต ราตาแหน่ ง และมาตรฐานของตาแหน่ ง ลงวัน ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2544 และ (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 กั นยายน 2558 ก าหนดให้คณะกรรมการพนัก งานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
พิจ ารณากาหนดตาแหน่งพนัก งานตาบลว่า จะมีตาแหน่งใด ระดับ ใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด
ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับ ผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริม าณและคุณภาพของงาน
ตลอดจนทังภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทา
แผนอัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบล เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ทังนี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกาหนด
กาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลัง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
โดยเสนอให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จั ง หวั ด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตังคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตาบล วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบ
อัตรากาลังและกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตามแผนอัตรากาลัง
๓ ปี
1.3 จากหลั ก การและเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลน าตก จึ ง ได้ จั ด ท า
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ขึน
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๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อให้อ งค์การบริหารส่วนตาบลนาตก มี โ ครงสร้ า งการแบ่ ง งานและระบบงาน
ที่เหมาะสม ไม่ซาซ้อน
๒.2 เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริหารส่วนตาบลนาตก มี ก ารกาหนดประเภทตาแหน่ง สายงาน
การจัดอัตรากาลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขันตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล (ก.อบต.จั ง ห วั ด ) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่ ง และการใช้ ต าแหน่ ง พนั ก งานส่ ว นต าบล พนั ก งานครูอ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการ
นันหรือไม่
2.4 เพื่ อ เป็ น แนวทางในการดาเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาตก
๒.5 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุและ
แต่งตังพนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เพื่อให้การ
บริหารงานขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัม ฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขันตอนการปฏิบัติงาน และมี การลด
ภารกิจและยุบเลิก ภารกิจงานหรืหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไข
ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.6 เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลน้ า ตก สามารถควบคุ ม ภาระค่ าใช้จ่ ายด้ านการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
๓. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาตก ซึ่งประกอบด้วย
นายกองค์การบริห ารส่วนตาบลนาตก เป็นประธานกรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หัวหน้าส่วน
ราชการทุ ก ส่ วนราชการ เป็น กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่ รับ ผิด ชอบการบริห ารงานบุคคล เป็ น
กรรมการและเลขานุการ และพนักงานส่วนตาบล 1 คน เป็ น ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร มี ห น้ า ที่ จั ด ทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนือหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี
3.1 การวิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์ก ารบริหารส่วนตาบล
นาตก ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
7) พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครอง3
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
/แผนพัฒนา...
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แผนพัฒ นาจังหวัด แผนพัฒ นาอาเภอ แผนพัฒ นาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพ
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาตก เพื่อให้การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาตก บรรลุ
ตามพันธกิจ ที่ตังไว้ จึงจาเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลังของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ เป้าหมายการ
ดาเนินการ โดยมุมมองนีเป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันตรงกับภารกิจที่อาจเกิดขึนในอนาคตหรือไม่ หาก
ไม่ตรงก็จะต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากในปัจจุ บัน
งานบางงานไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทังนี
เพื่อให้เกิดการ เตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิ จ ตามอ านาจหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ดชอบ ให้ส ามารถแก้ ปั ญ หาของจั ง หวั ด นครศรีธ รรมราชได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.3 ก า รวิ เ ค รา ะ ห์ ต้น ทุ น ค่ าใช้จ่ ายของก าลั ง คน : Supply pressure เป็ น ก า ร น า
ประเด็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เป็นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด กาหนดตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่าง ๆ โดยในส่วนนีจะคานึงถึง
3.3.1 การจัด ระดั บ ชั นงานที่ เหมาะสม ในการพิ จ ารณาถึง ต้น ทุ น การก าหนด
ระดับชันงานในแต่ละประเภท เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและการปรับระดับชันงานเป็นไปอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของพนักงานส่วนตาบล พนั ก งานครู อ งค์ ก ารบริหาร
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทางานขององค์กร ดังนัน ในการกาหนดอัตรากาลังข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนตาบลในแต่ละส่วนราชการ จะต้องพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือ
ควรเปลี่ ยนลัก ษณะการก าหนดตาแหน่งเพื่อให้ก ารท างานเป็นไปอย่างมี ป ระสิท ธิภ าพมากขึนโดยภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริห ารงานบุคคลต้อ งไม่ เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
3.4 การวิเคราะห์ก ระบวนการและเวลาที่ใช้ ไปในการปฏิบัติง านเป็ น การนาข้อมูลเวลา
ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริ ง (Work process) ในอดี ต เพื่ อ วิ เ คราะห์ ปริมาณงานต่อ
บุคคลจริง โดยสมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้
อัตรากาลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนันงานบางลักษณะ เช่น งานกาหนดนโยบาย
งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนัน
การคานวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนัน จึงทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative
Information) มากกว่าจะเป็นข้อ มูล ที่ ใช้ในการกาหนดคานวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริง เหมื อนใน
ภาคเอกชน นอกจากนันก่อนจะคานวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการ จะต้องพิจารณาปริมาณ
งาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่าสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั งอาจเป็นไปได้ว่างานที่
ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะงานเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย
/3.5 การวิเคราะห์…

4
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

3.5 การวิเคราะห์ผลที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นการนา
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้อง
ใช้ ส าหรับ การสร้า งผลลั พ ธ์ที่ พึ ง ประสงค์ให้ ได้ต ามเป้ าหมาย โดยสมมติฐ านที่ ว่า หากผลงานที่ ผ่ านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทาง
ในการกาหนด/เกลี่ยอัตรากาลังใหม่ เพื่ อ ให้เกิดการท างานที่มี ป ระสิท ธิภาพและสนับสนุนการท างานตาม
ภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสียหรือนาประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่ องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย
ใน 3 ประเด็น ดังนี
3.6.1 เรื่องพืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพืนที่นันจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึนตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ งานสารบรรณและการ
บริหารทั่วไปในส่วนราชการนัน ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละ
ส่วนราชการนันมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
3.6.2 เรื่ อ งการเกษี ย ณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่ ว นราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจานวนมาก ดังนัน อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมเรื่องกรอบอัตรากาลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทังนี ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งที่เหมาะสมขึน
ทดแทนตาแหน่งที่เกษียณอายุไป เป็นต้น
3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่ มี ส่วนเกี่ยวข้อ งกับ ส่วนราชการนัน ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัม ภาษณ์ซึ่ง
มุมมองต่าง ๆ อาจทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน
3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากาลังขององค์ก รอื่น ๆ เป็นกระบวนการนา
ข้อมูลอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจานวน กรอบอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ก. และองค์การบริหารส่วนตาบล ข. ซึ่งมี หน้าที่ ความรับผิดชอบคล้าย กัน โดย
สมมติฐาน ที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกัน
น่าจะมีจานวนและการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกันได้
3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบลทุก
คน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวน
กรอบอั ต ราก าลั ง เป็ น ส าคั ญ แต่ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการมี แ นวทางในการพิ จ ารณาก าหนด
กรอบอัตรากาลังที่เป็นระบบมากขึน นอกจากนันยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการกาหนดตาแหน่งที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการกาหนดกรอบตาแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนดตาแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทัง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทางาน
/ก็พบว่า…
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ก็พบว่าเป็นลัก ษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่น
ก็กาหนดตาแหน่งในงานลักษณะนีเป็นตาแหนงประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอ
ที่จะกาหนดกรอบอัตรากาลังในลักษณะงานนีเป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่งของ
ส่วนราชการเลย โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Man Power
Planning Framework) นีจะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่
จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสาหรับการวางแผนกรอบอัตรากาลังทีเ่ หมาะสมตามภารกิจงานแต่ละส่วนราชการ
นอกจากนันการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีดังกล่าวจะทาให้ส่วนราชการ สามารถนาข้ อมูลเหล่านีไปใช้ประโยชน์ใน
เรื่องอื่น ๆ เช่น
- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
- การจัด ท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ ได้เวลามาตรฐานที่ จ ะสามารถ
นาไปใช้วัดประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงระยะยาวส่วนราชการสามารถนาผล
การจัดทากระบวนการและเวลามาตรฐานนีไปวิเคราะห์เ พื่ อ การปรั บ ปรุ ง กระบวนการ (Process Reengineer) อันจะนาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึน
- การเก็บ ข้อมูล ผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง
3.9 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนนัน
จะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกาลังคนในภาพรวมขององค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย
และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี
 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมาย
ของการวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาท างาน
ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร และดาเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่ างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนัน ใน
การกาหนดกรอบอัตรากาลังในความหมายนีอาจหมายถึงกระบวนการกาหนดจานวนและคุณภาพของทุ น
มนุษย์ ที่องค์กรต้องการเพื่อให้สามารถทางานได้ตามเป้าหมายขององค์กร
 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ ความห มาย
ของการวางแผนกาลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านกาลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์สภาพกาลังคนขององค์กรที่ มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเที ยบกับ ความต้องการกาลังคนในอนาคตว่ามี
ส่วนต่างของความต้องการอย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาหรือวางแผนดาเนิ นการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการกาหนดกรอบอัตรากาลังในความหมายนีอาจเป็นการหาความต้องการกาลัง
ในอนาคตที่ จ ะท าให้ อ งค์ ก รบรรลุ ภ ารกิ จ เป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ ( Mission-based
manpower planning)

/ศุภชัย...
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 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “ เป็นกระบวนการ
ในการก าหนดความต้อ งการบุ คลากรล่วงหน้าในแต่ล ะช่วงเวลาว่า องค์ ก ารต้องการบุคลากรประเภทใด
จานวนเท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กาหนดไว้ล่วงหน้านีด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี
รวมตังแต่การสรรหาคัดเลือ กจากภายนอกองค์การ ภายในองค์ก าร ตลอดจนการพัฒ นาเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนันยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจน
การใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”
 สานักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กาลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ ยวกั บ อุป สงค์ และอุป ทานด้านก าลังคน เพื่อนาไปสู่ก ารก าหนดกลวิธีที่ จ ะให้ได้กาลังคนในจ านวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพั ฒ นากาลังคนเหล่านัน อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทังนี เพื่อธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง”
 กรมส่ งเสริม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ให้ ค วามหมายของการวางแผนก าลั ง คน
ในคู่มือการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกาลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้า
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยการดาเนินการอย่างเป็นระบบ ใน
การวิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุป สงค์ และอุปทานก าลังงาน เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิธีการที่จะให้ได้
กาลังคนที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงาน
ในเวลาที่ต้องการ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อ งกับการจัดสรรจานวนอัตรากาลังที่เหมาะสม และคัดเลือก ที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาทางานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกาลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุ ง
พัฒนาบุคคลเหล่านันให้อยู่กับองค์กรต่อไป
จากคาจากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกาหนดกรอบอัตรากาลังนัน
เป็นการระบุว่า องค์กรต้องการจานวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์ มากน้อยเพีย งใดทังใน
ปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุ ตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่
กาหนดไว้
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3.10 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
การวางกรอบอั ตราก าลัง ให้ส อดคล้องกั บ ภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อานาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทังยังได้กาหนดให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกาหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากาลังแต่ละประเภท
อย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาตก ดังนี
 พนั ก งานส่ ว นต าบล : ปฏิ บั ติ ง านในภารกิ จ หลั ก ลั ก ษณะงานที่ เน้ น การใช้ ค วามรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายหรือลักษณะ
งานที่มีความต่อเนื่องในการทางาน มีอานาจหน้ า ที่ ในการสั่งการบั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับ
ชัน กาหนดตาแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตาบลไว้ ดังนี
- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด
- สายงานอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการกอง
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
ลูกจ้างประจา : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ จึงมีการจ้างลูกจ้างประจา
ต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการกาหนดอัตราขึนมาใหม่ หรือกาหนดตาแหน่งเพิ่มจากที่มี
อยู่เดิมและให้ยุบเลิกตาแหน่ง หากตาแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นตาแหน่งว่าง มีคนลาออก หรือเกษียณอายุราชการ
โดยกาหนดเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี
- กลุ่มงานบริการพืนฐาน
- กลุ่มงานสนับสนุน
- กลุ่มงานช่าง


พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกาหนดระยะเวลา
การปฏิบัติงานเริ่มต้นและสินสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสัน หลักเกณฑ์การกาหนดพนักงาน
จ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์ก ารบริหารส่วนตาบลนาตก เป็นองค์การบริห ารส่วนตาบลขนาดกลาง ด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกาหนดจ้างพนักงานจ้างเพียง ๒ ประเภท ดังนี
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานจ้างทั่วไป


/แผนภูมิ...
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(2) แนวคิดเรื่องการกาหนดสายงานและตาแหน่งงานในส่วนราชการ
การจัดสรรอัตรากาลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการกาหนดสายงานและ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลมากยิ่ง ขึน โดยจุดเน้นคือ
กาหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทังเอือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทังนี องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาตก ได้พิจ ารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่ มีอ ยู่ในปัจ จุบัน มีคุณสมบัติทังในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็น
อย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารกาหนดอัตรากาลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสม ในเชิง
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี
ส านั ก งานปลัด คุ ณ สมบั ติ ความรู้ ทั ก ษะ วุฒิ ก ารศึ ก ษา ที่ ใช้ ในการบรรจุ และแต่ ง ตั ง
ให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสานักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน
นโยบาย อานวยการทั่วไป การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มกาลัง
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตังให้พนักงาน
ส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บ
รายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละ
สายงาน เพื่อ ให้พ นัก งานแต่ล ะตาแหน่งสามารถปฏิบัติง านได้เต็ม ก าลังความสามารถและตรงตามความรู้
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
กองช่ า ง คุ ณ สมบั ติ
ความรู้ ทัก ษะ วุฒิก ารศึก ษา ที่ ใช้ในการบรรจุ และแต่งตังให้พนักงาน ส่วนตาบล และพนัก งานจ้าง ดารง
ตาแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง การก่อสร้าง การออกแบบ การประมาณการราคา
ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึ กษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสาย
งาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานแต่ ล ะต าแหน่ ง สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ เต็ ม ก าลั ง ความสามารถและตรงตามความรู้
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
เมื่ อ นากรอบแนวความคิ ด การวิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Manpower Planning
Framework) มาพิ จ ารณาอั ต ราก าลัง ของหน่ วยงานโดยเปรียบเส มื อ น ก ร ะ จก 6 ด้ า น สะท้ อ นและ
ตรวจสอบความเหมาะสมของอัตรากาลัง ในองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ที่มีอยู่ดังนี

/กระจกด้านที่ 1
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กระจกด้า นที่ 1 Strategic objective: เพื่ อให้ ก ารดาเนิน การขององค์ก ารบริ ห ารส่ วน
ตาบลน าตก บรรลุผ ลตามพั นธกิ จ ที่ ตั งไว้ จ าเป็น ต้ องจั ดสรรอัต ราก าลัง ให้ เหมาะสมกั บ เป้ าหมายการ
ดาเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นันครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่
อย่างไร หากงานที่ ท าอยู่ในปัจ จุบันไม่ ตรงกับ ภารกิ จ ในอนาคต ก็ ต้องมี ก ารวางแผนกรอบอัตราก าลังให้
ปรับเปลี่ยนไป ตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การ
จัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทังนี เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้
รองรับสถานการณ์ในอนาคต
การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลนาตก จะพิจ ารณาคุณวุฒิ
การศึก ษา ทั ก ษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็ นส าคัญ เช่น ผู้มี ความรู้ความสามารถด้าน
การศึกษา มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการศึกษา ฯลฯ จะบรรจุให้ดารงตาแหน่งในส่วนของกองกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น
กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมใน
การพิจ ารณา เพื่ อ การจัดการทรัพ ยากรบุคคลที่มี อยู่อย่างมี ป ระสิท ธิภาพสูง สุด โดยในส่วนนีจะคานึงการ
จัดสรรประเภทของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้ วการจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์
ดังนัน ในการกาหนดอัตรากาลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่
หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่ง เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน
การวางแผนอั ตราก าลัง ในด้านนี องค์การบริห ารส่วนตาบลนาตก ได้ก าหนดอัตราก าลัง
ในแต่ ล ะส่ ว นราชการประกอบด้ ว ย หั วหน้ าส่ ว นราชการ 1 อั ต รา ต าแหน่ ง ระดั บ ผู้ อ านวย ก า ร ก อ ง
มีหน้าที่บังคับบัญ ชาบุคลากรในส่วนราชการนันๆ ทุกตาแหน่ง ตาแหน่งรองลงมาจะเป็นตาแหน่งแต่ละงาน
ซึ่งกาหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตาแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญา
ตรี ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามลาดับ การกาหนดในลาดับชันเพื่อ
สะดวก ในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนัน ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตาแหน่งควร
มี เป็นสาคัญ
กระจกด้ า นที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็ น การน าข้ อ มู ล เวลาที่ ใ ช้ ในการ
ปฏิบั ติง านตามกระบวนการจริ ง (Work process) ในอ ดี ต เพื่ อวิเคราะห์ ป ริม าณงานต่อบุ คคลจริง
อย่างไรก็ดีก่อนจะคานวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี
พิจารณางานพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ในสายงาน
ว่า
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนีหรือไม่
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่
 การมีสายงานนีในส่วนราชการ เอือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่
/พิจารณา...
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พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาตก ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว /หรือทดแทน
ด้วยสายงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได้
 การมีสายงานนีในหน่วยงานมิได้ช่วยเอือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ
การนาปริมาณงานทีเ่ กิดขึนแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกาหนดอัตรา และคานวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึน โดยองค์การบริหารส่วนตาบลนาตก ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคานวณหาเวลาปฏิบัตริ าชการ
ดังนี
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 ดังนัน 1,380 x 60 จะได้ 82,800 นาที

กระจกด้านที่ 4 Driver : เป็นการนาผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาตก (ที่ ยึดโยงกั บ ตัวชีวัด (KPIs) และพั นธกิ จ ขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลนาตก) มายึดโยงกั บ จ านวน
กรอบกาลังคนที่ต้องใช้ สาหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน
การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลนา
โพธิ์ (การตรวจประเมิน LPA)
กระจกด้านที่ 5 360°และ Issues: นาประเด็นการบริห ารคน/องค์กรมาพิจารณาอย่าง
น้อย 3 ประเด็นดังนี
 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนัน จะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นจานวนมาก เช่น หากกาหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ กาหนดฝ่ายมากจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึนอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับ
หัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น ซึง่ องค์การบริหารส่วนตาบล
นาตก พิจารณาทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนันมีความเหมาะสมแล้ว
โดยปัจจุบัน มี 3 ส่วนราชการ ได้แก่ สานักงานปลัด กองคลัง และกองช่าง
/ประเด็น...
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 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริห ารส่วนตาบลนาตก
เป็น องค์ก รที่ มี ข้ าราชการสูง อายุจ านวนหนึ่ง ดั งนั น จึง ต้องมี ก ารพิ จ ารณาถึง การเตรียมการเรื่องกรอบ
อัตรากาลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทังนี ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับ
ตาแหน่ง อั ตราก าลั งที่ เหมาะสมขึ นทดแทนตาแหน่ ง ที่ จ ะเกษี ยณอายุอ อกไป เพื่ อให้ส ามารถมี บุค ลากร
ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนกาหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับ
กาลังคนได้
 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มา
จากแบบสอบถามหรือ การสัม ภาษณ์ ผู้บ ริห าร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่ง ประกอบด้วยไปด้วย นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาตก ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
นาตก และหัวหน้าส่วนราชการ ทัง 3 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาตก เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและกาหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
กระจกด้านที่ 6 Benchmarking : เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากาลังกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลประเภทเดียวกัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาโร
องค์การ
บริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน องค์การบริหารส่วนตาบลนาไม้ไผ่ และองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลทัง 5 แห่ง ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลประเภทเดียวกัน มีที่ตังอยู่ในอาเภอ
เดียวกัน ลักษณะภูมิประเทศ บริบท ไม่แตกต่างกับองค์การบริหารส่วนตาบลนาตกมากนัก

จานวน

แผนภูมิเปรียบเทียบอัตรากาลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม ขนาดเดียวกัน
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/จากแผนภูมิ...
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จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลนาตก องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาโร องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาไม้ไผ่ และองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลประเภทเดียวกัน
มีที่ตังอยู่ในอาเภอเดียวกัน จะพบว่า การกาหนดกรอบอัตรากาลังขององค์ ก ารบริหารส่วนตาบลนาตก ยังถือ
ว่าน้อยอยู่ ทังนี การกาหนด กรอบอัตรากาลังต้องคานึงถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลเป็นหลัก
ดังนัน การกาหนดตาแหน่งในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก จึงยังไม่มีความจาเป็นต้องปรับเกลี่ยตาแหน่ง ลดตาแหน่ง หรือเพิ่มตาแหน่ง
แต่อย่างใด มองว่า จ านวนบุคลากรที่ มี อ ยู่ขณะนี สามารถที่ จ ะปฏิบัติงานได้อย่างมี ป ระสิท ธิภาพ สาหรับ
ตาแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก จะดาเนินการรับโอนพนักงานส่วนตาบลหรื อ
พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดารงตาแหน่งดังกล่าว หากยังไม่มีผู้มาดารงตาแหน่ง
อีก ก็อาจจะขอใช้บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
ซึ่ง คาดการณ์ ว่ า
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 จะมี พ นั ก งานส่วนตาบลครบถ้ วนตามกรอบ
อัตรากาลัง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
3.11 ความสาคัญของการกาหนดกรอบอัตรากาลังคน
การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมี ความส าคัญ เป็นประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนตาบล และส่งผลกระทบต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การบริหารส่วนตาบล
การกาหนดอัตรากาลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จะช่วยทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีก ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที ท าให้การจัดหา การใช้
และการพัฒ นาทรัพ ยากรบุคคลเป็นไปอย่างมี ป ระสิท ธิภาพ ดัง นัน การก าหนดกรอบอัตราก าลังคน จึง มี
ความสาคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี
3.11.1 ท าให้อ งค์การบริหารส่วนตาบลนาตก สามารถพยากรณ์สิ่งที่ อาจจะเกิดขึน
ในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี ทาให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านนาตก สามารถวางแผนกาลังคนและเตรียมการรองรับ กับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early
Warning) ซึ่งจะช่วยทาให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
ลดความรุนแรงลงได้
3.11.2 ทาให้ทราบข้อมูลพืนฐานทังด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มอี ยู่
ในปั จ จุบันและในอนาคต องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลนาตก จึง สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ ยวกั บ การใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3.11.3 การกาหนดกรอบอัตรากาลังคน จะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาตกให้สอดคล้องกัน ทาให้การ
ดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาตก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
/3.11.4 ช่วยลดปัญหา…
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3.11.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกาลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้าง
อายุกาลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมด
สินไปได้ด้วยการวางแผนกาลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็ จะช่วยลดความ
รุนแรงของปัญหานันลงได้
3.11.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก สามารถที่จะจัดจานวน ประเภท และ
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทาให้กาลังคนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่าง มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทังกาลังคนและองค์การบริหารส่วนตาบลนาตก บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตาบลนาตกโดยรวม
3.11.6 การกาหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ
3.11.7 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) เนื่องจากการกาหนดกรอบอัตรากาลังจะนาไปสู่การวางแผนกาลังคนที่
มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสาเร็จ โดยเริ่มตังแต่กิจกรรมการสรรหา
การคั ด เลือ ก การบรรจุแ ต่ ง ตั ง การพั ฒ นาและฝึ ก อบรม การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน การวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น
3.12 กระบวนการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6
3.12.๑ แต่งตังคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
3.12.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
- ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาตก
- ทบทวนข้อมูลพืนฐานองค์การบริหารส่วนตาบลนาตก เช่น กฎระเบียบ
การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตรากาลังในแต่ละส่วนราชการ
ภารกิจของหน่วยงาน เป็นต้น
- วิเคราะห์อัตรากาลังในปัจจุบัน (Supply Analysis)
- พิจารณาร่างแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาตก
3.12.3 องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก เสนอขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากาลัง ๓
ปี ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.อบต.จังหวัด)
3.12.4 องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 หลังจากได้รบั ความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัด
3.12.5 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต า บ ล น า ต ก น า ส่ ง ส า เ น า แ ผ น อั ต ราก าลั ง ที่
ประกาศใช้ แ ล้ ว ไปยังประธาน ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช
/๔. สภาพปัญหา...
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4. สภาพปัญหาของพืนที่และความต้องการของประชาชน
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลนาตก
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืนฐาน
1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตังของหมู่บ้านหรือตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก ตังอยูเ่ ลขที่ 99/9 หมู่ที่ 1 ตาบลนาตก อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่ทาการระยะทางห่างจากที่ว่าการอาเภอทุ่งสง ประมาณ 32 กิโลเมตร มีเนือ
ที่โดยประมาณ 120 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 75,000 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพืนที่ตาบล
ต่างๆ ดังนี
ทิศเหนือ
ติดต่อตาบลที่วัง
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้
ติดต่อตาบลวังอ่าง
อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดต่อตาบลสามตาบล อาเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อตาบลเขาพระทอง อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดต่อตาบลกะปาง
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อตาบลหนองบัว อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพืนที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลนาตก มีสภาพพืนที่เป็น ที่ราบเชิงภูเขา ซึง่
ประกอบด้วย ภูเขาและป่าไม้กระจายอยู่ทั่วทังพืนที่ โดยเฉพาะป่ายังอยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงทา
ให้เป็นแหล่งกาเนิดต้นนาธรรมชาติหลายสาย ประชาชนในเขตตาบลนาตกได้ใช้แหล่งนาดังกล่าวอุปโภคและใช้
ในการเกษตรกรรม
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
มี 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพืนทีเ่ ป็นดินร่วน พืนราบสูงเหมาะแก่การเพาะปลูกยางพารา และผลไม้ต่างๆ
1.5 ลักษณะของแหล่งนา
มีแหล่งนาธรรมชาติไหลผ่าน
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในพืนที่อยู่ในเขตป่าอุดมสมบูรณ์
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2.ด้านการเมืองการปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตาบลนาตกประกอบด้วยจานวนหมู่บ้าน 6 หมูบ่ ้าน
2.2 การเลือกตัง
การเลือกตังผูบ้ ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจานวน 6 หมู่บ้าน หากมีก ารเลือกตัง
ในครังหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตาบล) จานวน 1 คน จะมีการเลือกตังสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมูบ่ ้านละ 2 คน 6 หมู่บ้าน รวมเป็น 12 คน
3.ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ประชากรทังสิน จานวน 3,332 คน แยกเป็นชาย 1,651 คน หญิง 1,681 คน
มีความหนาแน่น (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563)
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6

หมู่บ้าน
บ้านมะขาม
บ้านวังทน
บ้านโหลกโก
บ้านถาตลอด
บ้านในไร่
บ้านเหนือ

ประชากร
รวม (คน)
ชาย (คน) หญิง (คน)
328
338
666
287
287
574
280
274
554
415
439
854
223
209
432
118
134
252
รวม
1,651
1,681 3,332

หลังคาเรือน
248
172
172
242
131
87
1,052

3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทางาน 35 – 55 ปี
4.สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านนาตก
จานวนนักเรียนประมาณ 65 คน
2. โรงเรียนบ้านวังธน
จานวนนักเรียนประมาณ 63 คน
3. โรงเรียนบ้านถาตลอด จานวนนักเรียนประมาณ 99 คน
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอทุ่งสง 1 แห่ง ได้แก่
1. กศน.ตาบลนาตก
จานวนนักเรียนประมาณ 60 คน (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขาม จานวนนักเรียนประมาณ 30 คน
4.2 สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบลนาตก

1

แห่ง

4.3 อาชญากรรม
4.3 ยาเสพติด
4.4 การสังคมสงเคราะห์
5.ระบบบริการพืนฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
ตาบลนาตกมีถนนสายหลัก คือ ถนนสายบ่อล้อ – ลาทับ มีถนนทังหมด 44 สาย แบ่งเป็น
ถนนลาดยาง จานวน 8 สาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 5 สาย ถนนลูกรัง จานวน 31 สาย
5.2 การไฟฟ้า
มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมูบ่ ้าน จานวน 993 ครัวเรือน
5.3 การประปา
มีระบบประปาบาดาลหมูบ่ ้าน จานวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมูท่ ี่ 1 – 2 , 4 - 6
ยกเว้นหมูท่ ี่ 3 ใช้ระบบประปาภูเขา
5.4 โทรศัพท์
ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือทุกครัวเรือน
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- ที่ทาการไปรษณีย์ที่ใกล้ทสี่ ุด ได้แก่ ไปรษณีย์กะปาง ตังอยู่ ตาบลคลองปาง อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ห่างจากตาบลนาตก อาเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปทางทิศตะวันตก
18
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6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทาการเกษตรกรรมได้แก่ ทาสวนยาง
ทาสวนผลไม้ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
6.2 การประมง
6.3 การปศุสัตว์
ตาบลนาตก มีการปศุสัตว์ คือ การเลียงโค และการเลียงสุกร ในทุกหมู่บ้านของตาบลนาตก
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.4 การบริการ
มีร้านบริการขายของชาทุกหมู่บ้าน
6.5 การท่องเที่ยว
ล่องเรือคลองปางลอดถาวังพระยาพิชัย ตังอยู่หมูท่ ี่ 1,3 ตาบลนาตก เป็นแหล่งล่องเรือตาม
ลานาคลองปางเพื่อสัมผัสธรรมชาติ ที่มีความสวยงามตื่นตาตื่นใจกับการล่องเรือลอดถาพระยาพิชัย
6.6 อุตสาหกรรม
-กลุ่มผลิตโรงงานนายาง
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
-กลุ่มเครื่องแกง
-กลุ่มสหกรณ์การเกษตร

1
1

กลุ่ม
กลุ่ม

6.8 แรงงาน
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทาการเกษตรกรรมได้แก่ ทาสวนยาง สวนผลไม้
ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

/7. เศรษฐกิจ...
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7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนา)
7.1 ข้อมูลพืนฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
มีจานวน 6 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพืนฐานแต่ละหมูบ่ ้านดังนี
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6

หมู่บ้าน
บ้านมะขาม
บ้านวังทน
บ้านโหลกโก
บ้านถาตลอด
บ้านในไร่
บ้านเหนือ

ประชากร
รวม (คน)
ชาย (คน) หญิง (คน)
328
338
666
287
287
574
280
274
554
415
439
854
223
209
432
118
134
252
รวม
1,651
1,681 3,332

หลังคาเรือน
248
172
172
242
131
87
1,052

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทาการเกษตรกรรมได้แก่ ทาสวนยาง และสวน
ผลไม้ต่างๆ
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งนาการเกษตร
แหล่งนาธรรมชาติ ได้แก่ ฝายบ้านกลาง
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งนากิน นาใช้ (หรือนาเพื่อการอุปโภค บริโภค)
มีระบบประปาบาดาลหมูบ่ ้าน จานวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมูท่ ี่ 1 – 2 , 4 - 6
ยกเว้นหมูท่ ี่ 3 ใช้ระบบประปาภูเขา
8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี
วัด มีจานวน 2 วัด ได้แก่
1. วัดนาตกธารทิพย์
2. วัดถาตลอด
20
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8.2 ประเพณีและงานประจาปี
ช่วงเดือนเมษายน งานสรงนาพระรดนาขอพรผูส้ ูงอายุ
กันยายน – ตุลาคม งานวันสารทไทย (งานสารทเดือนสิบ)
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภาษาถิ่น คือ ภาษาใต้
8.4 สินค้าพืนเมืองและของที่ระลึก
9.ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 นา
แหล่งนาธรรมชาติ
ลาห้วย , ลานา
แหล่งนาที่สร้างขึน
ฝาย
บ่อนาตืน
บ่อโยก
ระบบประปาหมูบ้าน
ระบบประปาภูเขา
ถังเก็บนาฝน
แหล่งท่องเที่ยว

-

6

สาย

3
16
1
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

1. นาตกธาราวารินทร์ ตังอยู่ทหี่ น่วยอุทยานเขาปู่เขาย่าหน่วยที่ 5 หมู่ที่ 1 ตาบลนาตก
2. นาตกธารทิพย์ ตังอยู่ทหี่ มูท่ ี่ 3 ตาบลนาตก
3. ถานาลอดภูเขา เป็นถานาคลองไหลผ่านถาตังแต่บ้านโหลกโก หมูท่ ี่ 3 ตาบลนาตก
อาเภอทุ่งสง ไปทะลุบ้านกะปาง หมูท่ ี่ 2 ตาบลกะปาง อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. ป่าอ่าวอ้ายยอ ตังอยูห่ มู่ที่ 4 ตาบลนาตก
5. แหล่งล่องเรือคลองปางลอดถาวังพระยาพิชัย ตังอยู่หมูท่ ี่ 3 ตาบลนาตก เป็นแหล่งล่องเรือตามลา
นาคลองปางเพือ่ สัมผัสธรรมชาติ ที่มีความสวยงามตื่นตาตื่นใจกับการล่องเรือลอดถาพระยาพิชัย
9.2 ป่าไม้
ในพืนที่อยู่ในเขตป่าไม้
9.3 ภูเขา
ในพืนที่เป็นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขา
21
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ในพืนที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คือมีสถานที่ท่องเที่ยวและความหลากหลายของพันธุ์ไม้ป่านานา
ชนิด มีหน่วยอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า เพื่อให้บริการและให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวต่างๆ
สภาพปัญหาของตาบลนาตก
1. ปัญหาพืนที่ทากินเนื่องจากไม่มเี อกสารสิทธิที่ดินทากิน
2. ปัญหาเกษตรกรยังคงใช้สารเคมีในการผลิตภาคการเกษตรก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและ
สภาพแวดล้อม
3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเริ่มมีสภาพเสื่อมโทรม
4. ปัญหาเกษตรกรขาดอาชีพเสริม
5. ปัญหาเกษตรกรขาดอาชีพเสริม
6. ปัญหาด้านยาเสพติดในพืนที่เพิม่ ขึนต่อเนื่อง
7. ปัญหาเกษตรกรยังยึดติดอยู่กับอาชีพเชิงเดียว
8. ปัญหาราคาผลผลิตตกต่า

/5. ภารกิจ...
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5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาตก
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.นาตก)
2.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (Vision)
“ตาบลนาตกน่าอยู่ การเกษตรอุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนอยู่ดีมีสุข”
2.2 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.3 เป้าประสงค์
องค์กรบริหารส่วนตาบลนาตกมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลทาให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึน จึงได้กาหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดาเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กาหนด ดังนี
1. การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต การจั ดการด้ านสวัส ดิก ารสัง คม การศึก ษา กี ฬ า นั น ทนาการ และ
สาธารณสุขมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และ
ฟื้นฟู
5. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต.มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและ
ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

/2.4.ตัวชีวัด...
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ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ตัวชีวัด
1. ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน
2. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก
3. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง
4. ร้อยละของครัวเรือนมีนาอุปโภค-บริโภค
5. ร้อยละของจานวนสิ่งปลูกสร้าง
6. ร้อยละของครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้
1. ร้อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึน
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านการศึกษา
3. จานวนปัญหาด้านยาเสพติด อาชญากรรมในพืนที่
ลดลง
4. จานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
5. จานวนอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ
3. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ
1. จานวนครังในการรณรงค์สร้างจิตสานักความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
2. จานวนกิจกรรมในการจัดการขยะ
1. จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดาเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น
3. ร้อยละของรายได้เพิ่มขึน
4. ร้อยละของความพึงพอใจในการทางานของ
บุคลากรและการให้บริการ

/2.5 เป้าหมาย...
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน โดยมุง่ สร้างและ
บูรณะถนน ประปา แหล่งนา ไฟฟ้า และ
สาธารณูปโภค - สาธารณูปการ เพือ่ ความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน
1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทังในระบบ
และนอกระบบ
2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุข
ของหมูบ่ ้าน การป้องกับและระงับโรคติดต่อ ควบคุม
ป้องกันโรคระบาดในพืนที่
3. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้สงู อายุ ผู้พิการ ผูป้ ่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส
4. ดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิม่ ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้
ความรู้และปลูกจิตสานึกให้ประชาชนมีความสามัคคี
ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนของศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เช่น
ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนา สร้างและซ่อมแซม
ฝายชะลอนาตามแนวพระราชดาริฯ การบริหาร
จัดการขยะ
พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและ
การปฏิบัตงิ าน การพัฒนาอุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครื่องใช้
และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมบริการ
ประชาชน
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2.6 กลยุทธ์
เพื่อให้บรรลุวิสยั ทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาตก จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญ
กับการวางบทบาทการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาตกในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหา

แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ความต้องการของประชาชน รวมทังสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนัน จึงได้กาหนดกลยุทธ์ ดังนี
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
2. การพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตความเป็ นอยู่ และการทะนุ บ ารุงรัก ษาศาสนา ศิ ล ปวัฒ นธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาตก
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก ให้ความสาคัญต่อการดาเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตของประชาชนในพืนที่ ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับ ปรุง ฟื้น ฟู
พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานสาคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูงการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมี ส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒ นาต่างๆ
รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อ การพั ฒ นา องค์ ก ารบริห ารส่ว นตาบลน าตก จึ ง ก าหนดจุ ด ยืน ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาไว้ 5 ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ดังนี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาตก มุ่งพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม และการท่อ งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การพัฒ นาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาด้านองค์กรและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง(Strengths)
1. นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยยึดหลัก
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. การขยายตัวของภาคธุรกิจ ในประเทศมีแนวโน้ม
สูงขึน

จุดอ่อน(Weaknesses)
1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการปรับขึนราคานามัน
2. นโยบายด้านการบริหารงบประมาณของรัฐบาลที่
จัดสรรให้กบั หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตาบลมี
ไม่เพียงพอ
3. ปัญหาอุทกภัยและโรคแมลงทาให้ราคาต้นทุนการ
ผลิตภาคการเกษตรสูงขึน
4. นโยบายข้าวของรัฐบาลไม่มีความแน่นอน
5. มีแหล่งเงินกู้เพิม่ มากขึนอย่างแพร่หลายซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหาหนีสินเพิ่มมากขึน
6. ราคาผลผลิตตกต่า

โอกาส(Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. นโยบายสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครอง 1. งบประมาณมีแนวโน้มถูกตัดลง เนื่องจาก
ส่วนท้องถิ่น
เศรษฐกิจหดตัว
2. ระบบกู้เงินในหน่วยงานราชการ
2. การจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของพืนที่
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2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านด้านสังคม
จุดแข็ง(Strengths)

จุดอ่อน(Weaknesses)

แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

1.มี ผู้ น าชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง และมี ศั ก ยภาพในการมี 1. ประชาชนขาดความเข้าใจระหว่างภาครัฐและ
ส่วนร่วมในการพัฒนาตาบล
ประชาชน
2. เกษตรกรในชุมชนมีองค์ความรู้ในการผลิตสินค้า
2. ค่านิยมของเยาวชนในการทาการเกษตรลดลง
ภาคการเกษตร
3. มีความโดดเด่นด้านสืบสานพุทธศาสนา มีวัดเป็นที่ 3. มียาเสพติดยังคงแพร่ระบาดในชุมชน
พึ่งและศูนย์รวมจิตใจคนใน ชุมชน
4. ชุมชนขาดความรู้ขาดการตื่นตัวในการเตรียม
4. มีสถานศึกษาที่พอเพียงต่อเยาวชนในตาบล
ความพร้อมเข้าสู่ระบบอาเซียน
5. ชุมชนมีความสงบใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
โอกาส(Opportunities)

อุปสรรค (Threats)
1. ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของ 1. มีการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ่อยครัง
รัฐบาล เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ,
จนเกิดความสับสนในการถือปฏิบัติ
อบจ.
2. หน่วยงานรัฐมีการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย 2. งบประมาณทีร่ ัฐจัดสรรให้แก่ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการ
ของท้องถิ่นมากขึน
พัฒนาตาบล ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้
ในการพัฒนาดาเนินการ ตามโครงการที่ประชาขน
ในตาบลเสนอขอต่อหน่วยงานท้องถิ่น
3. การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4. การกระจายอานาจมีเพิ่มขึน ทาให้งบประมาณ
รายจ่ายท้องถิ่นมากขึน
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3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จุดแข็ง(Strengths)

จุดอ่อน(Weaknesses)

แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

1. สภาพพืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาการเกษตร 1. เกษตรกรยังคงใช้สารเคมีในการผลิตภาค
การเกษตรก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและ
2. มีป่าต้นนา มีแหล่งนาอุดมสมบูรณ์
สภาพแวดล้อม
3. มีป่าไม้ และแหล่งนาที่อุดมสมบูรณ์
2. มีปัญหาพืนที่ทากินเนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิที่ดิน
ทากิน
3. ในฤดูแล้งปริมาณนาขาดแคลน แห้งแล้ง
4. ในฤดูนาหลากจะมีนาท่วมพืนที่ทางการเกษตร
5. สิ่งแวดล้อมเริ่มมีสภาพเสื่อมโทรม
โอกาส(Opportunities)
1. โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดาริ
2. กระแสลดภาวะโลกร้อน
3. กระแสเสริมสร้างสุขนิสัยการบริโภคพืชผักปลอด
สารพิษ
4. กระแสความต้องการบริโภคข้าวปลอดสารพิษ

อุปสรรค (Threats)
1. ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่นอุทกภัย,ภัยแล้ง,นาท่วม
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร
และสิ่งแวดล้อม
2. ปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองแพร่กระจาย
มากขึน

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพืนที่ในตาบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว
- การเพิ่มขึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย
มี ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทาให้มีผลประโยชน์อานาจต่อรองต่างๆ
กับคู่ค้าได้มากขึน และการนาเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศ
อาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนาเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)
29
/Asean…
Asean จะรวมตัวเป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียนและมี ผ ลเป็น รูป ธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ณ วันนันจะทาให้ภูมิภาคนีเปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทาง
ที่จะให้ AEC เป็นไปคือ
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1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาตกได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จานวน 5 ยุทธศาสตร์
ดังนัน จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาตก ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
การเข้าสู่ป ระชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตาบลนาตก ต้องให้ความส าคัญ กับการพัฒ นาโครงสร้างพืนฐานเพื่อ
รองรับการหลัง่ ไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทางาน หรือ
การอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่สาคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่
จาเป็น เป็นต้น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
คนไทยมี ความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ดังนันองค์ก าร
บริหารส่วนตาบลนาตก จึงต้องเริ่มต้นพัฒนาให้ประชาชนในพืนที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมาก
ขึน ส่วนปัญหาการก่ออาชญากรรมจะเพิม่ ขึนอย่างมาก เนื่องจากมีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศเพิ่มขึนและไม่
รู้กฎหมาย เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนันอาจมีการฝ่าฝืน
กฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึน ทังโดยตังใจและความไม่รู้ก ฎหมาย และปัญ หาอาชญากรรม
ยาเสพติด เพิ่ ม มากขึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้ าวที่ เข้ามาท างานในไทย ซึ่ง รวมถึง ปัญ หาด้าน
สาธารณสุขที่สาคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและ
โรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย ดังนันองค์การบริหารส่วนตาบลนาตกจึงต้องเตรียม
ตัวรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพืนที่ ไม่ว่าจะ
เป็นการล่องแกงลอดถาพระยาพิชัย เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบุกรุกพืนที่ป่าอาจมีมากขึน ด้วยสาเหตุทังที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด
จากคนไทยคือการเพิ่มขึนของจานวนประชากรทาให้ที่ทากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุ น แล้ วไม่ มี ที่ ท ากิ นจึ งต้ อ งไปเปิ ดป่ าใหม่ ส่ วนสาเหตุจ ากชาวต่างชาติ อาจมี นายทุ น เข้ ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือทรัพยากรธรรมชาติท30
ี่
สาคัญอื่นๆ
/5.ยุทธศาสตร์...
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้านการเมือ งในระดับ ชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง
รวมทังปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลาพัง
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การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการ
อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทานิติกรรม
ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อี กทังเจ้าหน้าที่ภาครัฐจาต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
1. ด้านโครงสร้างพืนฐาน
๑.๑ ขยายเขตไฟฟ้า ตามสภาพพืนที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทังตาบล
๑.๒ การสร้างและบ ารุงรัก ษาทางบก ทางเชื่อมระหว่างหมู่ บ้าน โดยจะปรับ ปรุงให้เป็นถนนที่ ได้
มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เช่น ดาเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับ
การถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ และถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการ
เชื่อมโยงกับแผนงานโครงการให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรือถนนลูกรังบดอัดปรับเกรดให้มี
สภาพดีขึน สามารถอานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตรให้มีความสะดวก
รวดเร็ว การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวของตาบลนาตก ซึ่งเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุก ที่
๑.๓ การสร้างและบารุงรักษาแหล่งนา และชลประทาน โดยเพิ่มแหล่งนาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
หรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้เพียงพอทั่วถึง
๑.๔ จัดให้มีนาเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ สนับสนุนส่งเสริมการค้าขายในตาบล โดยให้มีศูนย์กลางการจาหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
สินค้าพืชผลทางการเกษตร
๒.๒ สนับสนุนส่งเสริมการทาเกษตรกรรมแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์รวมทัง
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร
๒.๓ ส่งเสริมอาชีพ และพั ฒ นาฝีมื อแรงงาน และเพิ่ม รายได้ใ ห้กั บประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียง ตามแนวทางพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
/2.4 สนับสนุน...

๒.๔ สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมครัวเรือน
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๒.๕ ส่ง เสริม ให้ ป ระชาชนได้นาภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น มาใช้ให้ เกิ ด ประโยชน์ในการเพิ่ม รายได้ให้แ ก่
ประชาชนในท้องถิ่น
๒.๖ จัดตังและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ตาบล (OTOP)
๒.๗ พัฒนาส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรกับโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
๒.๘ ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๒.๙ ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน
๒.๑๐ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/การพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๑๑ ส่งเสริมมุ่ งเน้นการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกั บพืนที่ เพื่อยกระดับ ความรู้
ฝีมือและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มการผลิต
และจาหน่าย
๓. นโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
๓.๑ พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
๓.๒ สนับ สนุนการท่อ งเที่ยวรูป แบบต่าง ๆ ทังการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวมากขึน
๓.๓ จัดให้มีระบบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวครอบคลุมทังตาบล และพืนที่ต่อเนื่องพร้อมจัดทาเอกสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๓.๔ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตาบล
๓.๕ บริหารการท่องเที่ยวโดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก พัฒ นาคุณภาพการบริการท่องเที่ยว และ
ยกระดับศูนย์การท่องเที่ยวของตาบลให้เป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนาและแสดงสินค้าของตาบล
๓.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มโฮมสเตย์
๓.๗ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับนัก ท่องเที่ ยวจากการเข้32
าสู่
ประชาคมอาเซียน
๔. นโยบายด้านส่งเสริมด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม
๔.๑ พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
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๔.๒ ส่งเสริม พั ฒนา คุณภาพการศึก ษาให้คลอบคลุม และตอบสนองความต้องการของประชาชน
สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาส
๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๔ สร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการควบคุมโรค
๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา การออกกาลังกาย อุปกรณ์กีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา อบต. ต้านยา
เสพติด สนับสนุนการแข่งขันกีฬาของโรงเรียน , อาเภอ, จังหวัด เพื่อลดปัญหาทางสังคมและพัฒนาศักยภาพ
ของคนในสังคม
๔.๖ จัดให้มีสวนสาธารณะ,สวนสุขภาพ สาหรับให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกกาลังกาย
๔.๗ ส่งเสริมให้มีสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้ง และสนับสนุนกลุ่มและชมรมกีฬาชนิดต่าง ๆ
๔.๘ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็ก ๆ ในศูนย์มีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทัง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
๔.๙ ส่งเสริมสนับสนุนอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงเครือข่ายต่าง ๆ ใน
การเรียนรู้
๔.๑๐ พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน สร้างชุมชนตาบลนาตกให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ้งเน้นคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา
๔.๑๑ ส่งเสริมกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน การรวมกลุ่มของสังคม องค์กรชุมชน เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนและสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคม
๔.๑๒ ส่งเสริมการดาเนินงานด้านสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดยผ่านกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุข
๔.๑๓ พัฒนาเสริมสร้างสังคมให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดอบายมุข และป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
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๕.๑ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้ประชาชนชาวตาบลนาตกร่วม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แหล่งต้นนาลาธาร
๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพที่
สวยงาม
๕.๓ บาบัดจัดการขยะป้องกันปัญหามลพิษอันอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๕.๔ ดาเนินการป้องกันและบาบัดสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อการดารงชีวิตของประชาชน
แก้ไข ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทาลาย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
๖. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย
มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน โดยการ “ร่วม
คิด ร่วมทา ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตาบลนาตก”
๖.๒ ให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ทุกแห่งในกรณีที่มีเหตุจาเป็น
เร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตตาบลนาตก
๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพของของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์องค์การ
บริหารส่วนตาบลนาตก ให้ประชาชนยอมรับให้ความเชื่อถือ
๖.๔ ปรับ เปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการท างาน โดยนาหลักการบริห ารงานแนวใหม่ มาใช้ มีการ
จัดการระบบการบริหาร และการลดขันตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๖.๕ สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญกาลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาตก ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับ
๖.๖ พัฒนาฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้นาชุมชน พนักงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานเพื่อให้
บริการประชาชน รวมทั งเป็นการเตรียมพร้อมขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลนาตกในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
/6.7 บริหารการคลัง...
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๖.๗ บริหารการคลังอย่างมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๖.๘ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ให้มีความทั่วถึงและเป็นธรรม โดยรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ตังแต่เริ่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติงาน
อย่างมีระบบ
๖.๙ จัดซือวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่
๖.๑๐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒ นาตาบล ติดตามตรวจสอบการ
ทางานขององค์การบริหารส่วนตาบล
๖.๑๑ ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทังด้านบุคลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และความรู้ความสามารถในการป้องกันสาธารณภัย
๖.๑๒ ประสานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทางานทังภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พืนที่อาเภอทุ่งสงและพืนที่อื่น ๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก จะดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องดาเนินการดังนี
ภารกิจหลัก
1. การปรับปรุงโครงสร้างพืนฐาน
2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3. การสงเคราะห์ผู้สงู อายุ คนพิการ เด็กกาพร้า และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
4. การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข
6. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
7. การพัฒนาเด็ก และเยาวชน
8. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
9. การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
10. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
11. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
12. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน
4. การส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
5. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
6. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
7. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลนาตก เป็ น องค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลประเภทสามั ญ ก าหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กองคลังและกอง
ช่าง กาหนดกรอบอัตรากาลังจานวนทังสิน 22 อัตรา เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลมีภารกิจ
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประมาณงานที่เพิม่ ขึนจานวนมากในสานักงานปลัด และจานวนบุคลากรที่
มีอยู่จริงไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนัน จึงมีความ
จาเป็นในการขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่เพื่อรอบรับภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่
เพิ่มสูงขึน และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสานักงานปลัด ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาตก
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
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8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
8.1 โครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก ได้ทาการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงานรวมทังสภาพ
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในด้านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทากรอบโครงสร้างส่วนราชการเดิม
และกรอบโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ดังนี
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
1.4 งานส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.3 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานประปา

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1. สานักปลัด อบต.
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
1.4 งานส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.3 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานประปา

หมายเหตุ
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การประเมินความต้องการกาลังคน
จากการสารวจความต้องการอัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงาน
จ้างที่มีอยู่ปัจจุบันกับความต้องการในอีก 3 ปีข้างหน้า ปรากฏดังนี
หน่วยงาน/ภาระงาน

จานวน
บุคลากรที่
พึงมี

บุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน
พนักงาน
ส่วนตาบล

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงาน
จ้าง

อัตรา
กาลังที่ขอ

หมายเหตุ

สานักปลัด อบต.
1. งานบริหารทั่วไป

5

3

-

3

-

2. งานนโยบายและแผน

1

1

-

-

-

3.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4

2

-

1

-

4. งานส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน

1

1

-

-

-

1. งานการเงินและบัญชี

2

2

1

-

-

2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

1

-

-

1

-

3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

1

-

-

-

-

1. งานก่อสร้าง

3

3

-

-

-

2. งานประปา

1

-

-

1

-

19

12

1

6

-

กองคลัง

กองช่าง

รวม

จากการวิเคราะห์ อั ตราก าลั งขององค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลนาตก รอบปีง บประมาณ พ.ศ.
2561–2563 พบว่า จานวนบุคลากรที่พึงมี จานวน 23 คน แต่ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลนาตกมี
บุคลากรเพี ยง 21 คน คือ คิดเป็นร้อ ยละ 91 และไม่ มี ก ารก าหนดตาแหน่งเพิ่ ม เนื่องจากมี อัตราก าลั ง
เพียงพอต่อปริม าณ และต้อ งคานึง ถึงภาระค่าใช้จ่ายซึ่ง ต้องไม่ เกิ นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ด้วย

38
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ดังนัน จากการวิเคราะห์ ความจ าเป็นเร่งด่วน ประกอบกั บ วิเ คราะห์ภาระค่าใช้จ่ายใน 3 ปี
ข้างหน้า จึงไม่มีการกาหนดตาแหน่งเพิ่ม
การวางแผนการใช้กาลังคน
องค์ ก ารบริห ารส่วนตาบลน าตก ได้มี ก ารส ารวจและประเมิ น ความรู้ความสามารถของ
กาลังคนที่มีอยู่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากรหรือฝึกอบรมกาลังคนให้เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ และพัฒ นาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอันเป็นการเพิ่มประสิท ธิภาพ เพื่อให้ก ารใช้
อัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อ

เกณฑ์การกาหนดประเภทของบุคลากร

กรณีใช่

กรณีไม่ใช่

แนะนาให้กาหนดเป็น

แนะนาให้กาหนดเป็น

1

เป็นภารกิจหลักหรือหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ
องค์กร

1. พนักงานส่วนตาบล
2. พนักงานจ้าง (หากไม่ติดขัด
เรื่องข้อกฎหมาย)

1. พนักงานจ้าง
2. จ้างเหมาบริการ

2

มีผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายขององค์กร
ในระยะยาว

1. พนักงานส่วนตาบล
2. พนักงานจ้าง (พร้อมวาง
แผนการทดแทนเมื่อครบสัญญา)

1. จ้างเหมาบริการ

3

มีผลต่อเป้าหมายเชิงนโยบายที่มีกรอบเวลาเริ่มต้น-สินสด
ในการดาเนินการที่ชัดเจน

1. พนักงานจ้าง
2. จ้างเหมาบริการ

1. พนักงานส่วนตาบล (หาก
เป็นเป้าหมายที่ต่อเนื่องและ
ดาเนินการในระยะยาว)

4

ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัมพันธ์กับภารกิจหลักขององค์กร

1. พนักงานส่วนตาบล
2. พนักงานจ้าง

1. จ้างเหมาบริการ

5

ต้องการกาหนดระดับของบริการ (Service Level) ที่
ชัดเจน เช่น เวลาเสร็จสิน สัดส่วนความผิดพลาด ฯลฯ

1. พนักงานจ้าง
2. จ้างเหมาบริการ

1. จ้างเหมาบริการ

6

องค์กรขาดแคลนบุคลากรในงานหลัก (Core Functions)
และต้องการทุ่มเททรัพยากรไปในงานหลักแทน

ให้กาหนดบุคลากรในภารกิจรอง- เกลี่ยโอนอัตรากาลังให้
ภารกิจสนับสนุนเป็นพนักงาน
หน่วยงานที่ขาดแคลนแทน
ราชการหรือพนักงานจ้าง

7

ปัจจุบันมีองค์กร หรือหน่วยงานในภาครัฐที่ใช้บุคลากร
ประเภทอื่นแทนพนักงานส่วนตาบลเพื่อรับผิดชอบงาน
ดังกล่าว

1. พนักงานจ้าง
2. จ้างเหมาบริการ

1. พนักงานส่วนตาบล

8

ต้นทุนการจ้างในระยะยาวของจ้าราชการคุ้มค่ากว่า

1. พนักงานส่วนตาบล

1. พนักงานจ้าง
2. จ้างเหมาบริการ

9

เป็นงานที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มีประสบการณ์จาก
ภายนอก เป็นที่ยอมรับ

1. พนักงานจ้าง (เชี่ยวชาญ
เฉพาะ, เชี่ยวชาญพิเศษ

1. จ้างเหมาบริการ
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เกณฑ์การกาหนดประเภทของบุคลากร

ข้อ

กรณีใช่

กรณีไม่ใช่

แนะนาให้กาหนดเป็น

แนะนาให้กาหนดเป็น

10

เป็นงานในลักษณะโครงการ หรืองานเร่งด่วนที่มี
ความสาคัญและไม่อาจหาบุคลากรจากภายในได้

1. จ้างเหมาบริการ (เป็นราย
โครงการ/กิจกรรม)
2. พนักงานจ้าง

1. จ้างเหมาบริการ

11

เป็นงานที่ต้องดาเนินการเป็นช่วงฤดูกาลที่ชัดเจน เช่น 1. จ้างเหมาบริการ (เป็นราย
ทุก ๆ 4 ปี หรือ ทุก ๆ 5 ปี เป็นต้น
โครงการ/กิจกรรม)
2. พนักงานจ้าง

1. จ้างเหมาบริการ

12

เป็นงานที่ต้องดาเนินการอย่างสม่าเสมอ และ
ติดต่อกันในระยะยาวเกินกว่า 5 ปี ขึนไป

1. จ้างดาเนินการ
(Outsourcing)

13

เป็นงานที่สร้างองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จาเป็นใน 1. พนักงานส่วนตาบล
ระยะยาวแก่องค์กร

1. พนักงานจ้าง

14

เป็นงานที่สามารถหาผู้ดาเนินการแทนในตลาดได้
(Availability of outsourcing service)

1. จ้างเหมาบริการ

1. พนักงานส่วนตาบล
2. พนักงานจ้าง

15

เป็นงานที่สามารถกาหนดกรอบการดาเนินการหรือ
สัญญาการจ้างงานได้อย่างชัดเจน

1. พนักงานจ้าง
2. จ้างเหมาบริการ

1. พนักงานส่วนตาบล (ใน
กรณีที่เป็นภารกิจหลัก)
2. พนักงานจ้าง (ในกรณีเป็น
ภารกิจสนับสนุน)

1. พนักงานส่วนตาบล
2. พนักงานจ้าง (พร้อมวาง
แผนการทดแทนเมื่อครบ
สัญญา)

นอกจากนัน ในการก าหนดประเภทบุ คลากร ยั งต้อ งค านึง ถึง ภารกิ จ และประเภทงานของ
หน่วยงาน ดังนี
ภารกิจ

แนวทางการกาหนดประเภทของบุคลากรภาครัฐ

ภารกิจหลัก

ควรพิจารณากาหนดเป็นพนักงานส่วนตาบลทังหมด หรือเกือบทังหมดตามแนวคิดที่ว่ าภาครัฐควร
ปฏิบัติงานที่สาคัญ

ภารกิจรอง

ควรพิจารณากาหนดให้เป็นข้าราชการประมาณร้อยละ 50 ที่เหลือเป็นบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น
ๆ

ภารกิจสนับสนุน

ควรพิจารณากาหนดให้เป็นข้าราชการประมาณร้อยละ 20 ที่เหลือเป็นบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น
ๆ ทังนี ควรทบทวนปรับตาแหน่งข้าราชการในกลุ่มงานสนับสนุนที่ว่างไปใช้การจ้างพนักงานจ้าง
หรือจ้างเหมาบริการแทน
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8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ส่วนราชการ
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล)
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล)
สานักงานปลัด อบต. (01)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสานักปลัด อบต.)
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./
ชก.)
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มี
คุณวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มี
ทักษะ
ตกแต่งสวน
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขาม
ครู
ครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มี
ทักษะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
กองคลัง (04)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
(ผู้อานวยการกองคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
ลูกจ้างประจา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มี

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม
1

อัตรากาลังคน
อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
เพิ่ม ลด
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
2564 2565 2566 2564 2565 2566
1
1
1
-

หมาย
เหตุ

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
1

1
1

-

-

-

ว่างเดิม

-

ว่างให้
ยุบ

1

1

1

1

-

-

ว่างเดิม
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19
20
21
22
23

คุณวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กองช่าง (05)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ผู้อานวยการกองช่าง)
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มี
คุณวุฒิ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
รวมทังสิน

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1
23

1
23

1
23

1
23

-

-

-

50
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
ข้อ 9 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก ทาผลวิเคราะห์การกาหนดอัตรากาลังข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มาคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก จะต้องจ่ายด้านการบริหารงานบุคคลสาหรับนาไปจัดทาเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ใม่ให้เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่กฎหมาย
กาหนด ดังนี
การวิเคราะห์กาหนดอัตรากาลังเพิ่มและลดอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลนาตก

ที่

ชื่อสายงาน

ระดับ

จานวน

ตาแหน่ง

ทังหมด

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้
ในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า

จานวนที่มอี ยู่ปัจจุบัน
เงินเดือน

ค่าใช้จ่ายรวม (4)

ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึน (3)

เพิม่ ลด

๑

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)

กลาง

๑

(คน)
๑

(1)
470,280

เงินประจา
ตาแหน่ง
(2)
168,000

๒

ต้น

๑

๑

382,560

42,000

1

1

1

๓

รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิน่ )
สานักงานปลัด อบต. (01)
หัวหน้าสานักปลัด อบต. (นักบริหารงาน
ทั่วไป)

ต้น

1

1

362,640

42,000

1

1

1

-

-

-

13,440

13,320

13,320

418,080

431,400

444,720

๔

นักจัดการงานทั่วไป

ชก.

๑

1

317,520

1

1

1

-

-

-

12,240

12,960

13,440

329,760

342,720

356,160

๕

นักทรัพยากรบุคคล

ชก.

1

1

356,160

1

1

1

-

-

-

13,320

13,080

13,440

369,480

382,560

396,000

๖

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชก.

1

1

305,640

1

1

1

-

-

-

11,880

12,240

12,960

317,520

329,760

342,720

๗

นักพัฒนาชุมชน

ปก.

1

1

328,200

1

1

1

-

-

-

10,800

10,560

10,680

339,000

349,560

360,240

๘

นักวิชาการศึกษา
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผูม้ ีคุณวุฒิ

ชก.

1

1

362,640

1

1

1

-

-

-

13,440

13,320

13,320

376,080

389,400

402,720

๙

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผูม้ ที ักษะ

1

1

182,040

1

1

1

-

-

-

7,320

7,680

7,920

189,360

197,040

204,960

๑๐

ตกแต่งสวน
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์

1

1

153,360

1

1

1

-

-

-

6,240

6,480

6,720

159,600

166,080

172,800

1

1

108,000

1

1

1

-

-

-

-

-

-

๑๑

จานวน

อัตรากาลังคน

2564

2565

2566

2564

2565

2566

2564

2565

2566

2564

2565

2566

1

1

1

-

-

-

16,440

16,440

16,440

654,720

671,160

687,600

-

-

-

13,440

13,320

13,320

438,000

451,320

464,640

108,000

50
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108,000
๑๒
๑๓

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขาม
ครู
ครูผู้ดูแลเด็ก

1
1

1
-

-

1

1

37,440

-

-

-

108,000

1
1

1
1

1
1

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

6,120

6,360

6,600

43,560

49,920

56,520

1

1

1

-

-

-

13,440

13,080

13,080

458,160

471,240

484,320

พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผูม้ ที ักษะ
14

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(ค่าตอบแทน 12,520 บาท อุดหนุน 9,400 บาท)
กองคลัง (04)

๑๕

ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)

ต้น

1

1

402,720

42,000

๑๖

นักวิชาการเงินและบัญชี

ชก.

๑

1

317,520

1

1

1

-

-

-

12,240

12,960

13,440

329,760

342,720

356,160

๑๗

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปง./ชง.

1

-

297,900

1

1

1

-

-

-

9,720

9,720

9,720

307,620

317,340

327,060

1

1

258,000

1

1

1

-

-

-

8,760

9,000

8,760

266,760

275,760

284,520

1

1

138,000

1

1

1

-

-

-

5,520

5,760

6,000

143,520

149,280

155,280

1

1

1

-

-

-

11,880

12,240

12,960

359,520

371,760

384,720

ลูกจ้างประจา

18

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณ วุฒิ

19

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กองช่าง (05)

20

ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)

ต้น

1

1

305,640

42,000

21

นายช่างโยธา

ชง.

๑

1

291,240

1

1

1

-

-

-

11,040

11,160

10,920

302,280

313,440

324,360

22

นายช่างโยธา

ชง.

๑

๑

329,880

1

1

1

-

-

-

11,280

10,920

11,400

341,160

352,080

363,480

1
๒๓

1
๒๑

171,720
5,879,100

1
๒๓

1
๒๓

1
๒๓

-

-

-

6,960
215,520

7,200
217,800

7,440
221,880

178,680
6,430,620

พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณ วุฒิ

23
(5)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(6)

ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกิน 15%

รวม

336,000

-

-

964,593

185,880
6,648,420

193,320
6,870,300

997,263

1,030,545

50
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(7)

รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทังสิน

7,395,213

(8)

คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี

32.60

7,645,683
32.10

7,900,845
31.59

หมายเหตุ : ฐานการคานวณงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 และฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ประกาศใช้
มาประมาณการเพิ่มขึนไปไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อเป็นฐานการคานวณ สาหรับงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 ให้ประมาณการบวกเพิ่มขึนอีก
ไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อเป็นฐานการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการเกี่ยวกับการประปา หรือกิจการสถานธนานุบาล และได้ตังงบประมาณมาไว้ในข้อบัญญัติ
ให้นามารวมเป็นฐานการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลด้วย ดังนี
* งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563
* งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564
* งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565
* งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี

21,603,000 บาท
22,683,150 บาท (เพิ่มขึน 5% จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563)
23,817,307.50 บาท (เพิ่มขึน 5% จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564)
25,008,173 บาท (เพิ่มขึน 5% จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565)

50
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
กรอบโครงสร้างส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
สานักงานปลัด อบต.

กองคลัง

กองช่าง

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
1.4 งานส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน

1. งานการเงินและบัญชี
2. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้

1. งานก่อสร้าง
2. งานประปา

50
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โครงสร้างสานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด อบต (1)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

งานบริหารทั่วไป

งานนโยบายและแผน

- นักทรัพยากรบุคคล (ปก.) (1)
- นักจัดการงานทั่วไป (ปก.) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
( พนักงานจ้างตามภารกิจ ) (1)
- ตกแต่งสวน
( พนักงานจ้างตามภารกิจ ) (1)
- พนักงานขับรถยนต์
( พนักงานจ้างทั่วไป ) (1)

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.) (1)

- นักวิชาการศึกษา (ชก.) (1)
- ครู (คศ.1) (1)
- ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) (กาหนดเพิ่ม)
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
( พนักงานจ้างตามภารกิจ ) (1)

งานส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- นักพัฒนาชุมชม (ปก.) (1)

ระดับตำแหน่ง

อำนวยกำรท้องถิ่น
ระดับต้น

ชำนำญกำร

ปฏิบัติกำร

ชำนำญงำน

ปฏิบัติงำน

ครู

พนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ

พนักงำนจ้ำง
ทั่วไป

จานวน

1

1

4

-

-

2

3

๑

50
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โครงสร้างกองคลัง

ผู้อานวยการกองคลัง (1)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

งานการเงินและบัญชี

- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (-)

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้

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

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(พนักงานจ้างตามภารกิจ (1)

ระดับตำแหน่ง

อำนวยกำรท้องถิ่น
ระดับต้น

ชำนำญกำร

ปฏิบัติกำร

ชำนำญงำน

ปฏิบัติงำน

ลูกจ้ำงประจำ

พนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ

พนักงำน
จ้ำงทั่วไป

จานวน

1

1

-

-

1

๑

1

-

50
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โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง (-)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

งานประปา

งานก่อสร้าง
- นายช่างโยธา (ชง.) (2)

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา
( พนักงานจ้างตามภารกิจ ) (1)

ระดับตำแหน่ง

อำนวยกำรท้องถิ่น
ระดับต้น

ชำนำญกำร

จานวน

1

-

ปฏิบัติกำร

ชำนำญงำน

ปฏิบัตงิ ำน

พนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ

พนักงำน
จ้ำงทั่วไป

2

-

1

-
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
กรอบอัตรากาลัง (เดิม)
ที่

นายสุรศักดิ์

ไทยเกือ

ปริญญาโท

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

21-3-00-1101-001

ปลัด อบต.

ระดับ
กลาง

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

21-3-00-1101-001

ปลัด อบต.

(นักบริหารงานท้องถิ่น)
2

นางจรรยา

ศุทธางกูร

ปริญญาโท

21-3-00-1101-001

รองปลัด อบต.

นายอัคคกิตติ์

สินธันยพงศ์

ปริญญาตรี

21-3-01-2101-001

หน.สานักปลัด อบต.

ต้น

21-3-00-1101-001

นางเสาวลักษณ์

อัมพวัลย์

ปริญญาตรี

21-3-01-3101-001

นักจัดการงานทั่วไป

5

นางปัจฉิมาพร

อาลอย

ปริญญาโท

21-3-01-3102-001

นักทรัพยากรบุคคล

6

นายพิเชษฐ์

คงไข่

ปริญญาตรี

21-3-01-3103-001

นักวิเคราะห์นโยบาย

ต้น

21-3-01-2101-001

นายวีระพงษ์

บุตรสิมมา

ปริญญาตรี

8

นายสิทธิพงศ์

เมืองด้วง

ปริญญาโท

23-3-01-3801-001
21-3-01-3803-001

นักพัฒนาชุมชน

นักวิชาการศึกษา

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่นๆ
เงิน
ค่าตอบแทน

หมายเหตุ

กลาง

397,680

84,000

84,000

565,680

รองปลัด อบต.

ต้น

323,760

42,000

-

365,760

หน.สานักปลัด อบต.

ต้น

305,640

42,000

-

347,640

ปฏิบัตกิ าร

266,760

-

-

-

ปฏิบัตกิ าร

293,760

-

-

-

ปฏิบัตกิ าร

253,680

-

2,760

256,440

ปฎิบัตกิ าร

280,080

-

-

-

ชานาญ
การ

299,640

-

-

-

(นักบริหารงานทั่วไป)
ปฏิบัตกิ าร 21-3-01-3101-001

นักจัดการงานทั่วไป

21-3-01-3102-001

นักทรัพยากรบุคคล

ปฎิบัตกิ าร 21-3-01-3103-001

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

ปฏิบัตกิ าร

และแผน
7

เงินเดือน

(นักบริหารงานท้องถิ่น)
สานักงานปลัด อบต.

(นักบริหารงานทั่วไป)
4

ระดับ

(นักบริหารงานท้องถิ่น)

(นักบริหารงานท้องถิ่น)
สานักงานปลัด อบต.
3

เงินเดือน

คุณวุฒิ

ชื่อ - สกุล

การศึกษา
1

กรอบอัตรากาลัง (ใหม่)

ปฎิบัตกิ าร 21-3-01-3801-001

ปฏิบัตกิ าร

21-3-01-3803-001

นักพัฒนาชุมชน

นักวิชาการศึกษา

50
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พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มี
คุณวุฒิ
9

นางสาวพิสมัย

รุยหะชู

ปริญญาตรี

11 นางสาวพิสมัย

รุยหะชู

ปริญญาตรี

-

12 นายโกศล

เพชรสงค์

ปริญญาตรี

-

13 นางสาวอรอุมา

รอดขวัญ

ปริญญาตรี

-

๘๐-๒๐-๒๓๗

ครู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตกแต่งสวน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

คศ.1
-

๘๐-๒๐-๒๓๗
-

-

-

-

-

10

ครู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตกแต่งสวน

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ครูผู้ดูแลเด็ก

คศ.1
-

-

-

158,280

-

-

-

133,560

-

-

-

18,840

-

-

กรมฯ
จัดสรร

ครูผู้ช่วย

-

-

กรมฯ
จัดสรร

-

-

-

กาหนดเพิ่ม
รอกรมฯ
จัดสรร

พนักงานจ้างตามภารกิจ สานักงานปลัด อบต.
11 นางสาวพิสมัย

รุยหะชู

ปริญญาตรี

-

12 นายโกศล

เพชรสงค์

ปริญญาตรี

-

13 นางสาวอรอุมา

รอดขวัญ

ปริญญาตรี

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตกแต่งสวน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างตามภารกิจ สานักงานปลัด อบต.
-

-

-

-

-

-

พนักงานจ้างทั่วไป สานักงานปลัด อบต.
14 นายสาโรจน์

วงศ์ทอง

มัธยมศึกษา

-

พนักงานขับรถยนต์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตกแต่งสวน

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

-

-

158,280

-

-

-

133,560

-

-

-

18,840

-

-

กรมฯ
จัดสรร

พนักงานจ้างทั่วไป สานักงานปลัด อบต.
-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

108,000

-

-

-

ตอนปลาย
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กรอบอัตรากาลัง (เดิม)
ที่

คุณวุฒิ
การศึกษา

ชื่อ - สกุล

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลัง (ใหม่)
ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

กองคลัง
15 นางสาวพัชรี

กลีบแก้ว

ปริญญาตรี

23-3-04-2102-001

ผู้อานวยการกองคลัง

ประมวล
ศิลป์

ปริญญาตรี

17

21-3-04-3201-001

นักวิชาการเงินและบัญชี

21-3-04-4203-001

เจ้าพนักงานพัสดุ

ต้น

21-3-04-2102-001

19 นางสุกุมา

ศรีสง

วงศ์ทอง

ปวช.

ปวส.

04-0305-001

-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
กองคลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่นๆ
เงิน
ค่าตอบแทน

หมายเหตุ

ผู้อานวยการกองคลัง

ต้น

342,720

42,000

-

384,720

ชานาญ
การ

260,520

-

-

-

ปง./ชง.

297,900

-

-

ว่างเดิม

-

221,760

-

-

-

-

152,280

-

-

-

(นักบริหารงานการคลัง)
ปฏิบัตกิ าร

ปง./ชง.

21-3-04-3201-001

นักวิชาการเงินและบัญชี

21-3-04-4203-001

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลูกจ้างประจา กองคลัง
18 นางอารม

ระดับ

กองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง)
16 นางติยาภรณ์

ตาแหน่ง

เงินเดือน

ลูกจ้างประจา กองคลัง
-

-

04-0305-001

-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างตามภารกิจ กอง
คลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก กาหนดแนวทางการพัฒ นาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างทุกประเภทตาแหน่ง ทุกสายงาน และทุกระดับ ให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทั ก ษะ ทั ศ นคติ ที่ ดี มี คุ ณ ธรรมแจะจริ ย ธรรม อั น จะท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องพนั ก งานส่ ว นต าบล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกาหนดมีระยะเวลา 3 ปี สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนอัตรากาลัง 3 ปี
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง นอกจากจะพัฒนาด้านวามรู้ทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก ต้องตระหนักถึงการพัฒ นาตามนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย เช่น การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนัน องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก
จึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
เพื่อส่งเสริมการทางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ
1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการทางาน
โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และ
สามารถเข้ามาตรวจสอบการทางานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดาเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ
เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทางานใน
แนวระนาบ ในลัก ษณะของเครือ ข่ายมากกว่าตามสายการบัง คับ บัญ ชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกั นก็ ยัง ต้อง
เชื่อมโยงการทางานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตังคาถาม
กับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาตก รวมทังใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทั ลสมั ยใหม่ใ นการจัดบริก าร
สาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทังอานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุก
ส่วนราชการ เพื่อ ให้บ ริการต่างๆ สามารถเสร็จ สินในจุเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริหารขององค์ก าร
บริห ารส่วนตาบลน าตก ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนเองและผ่านการติดต่อได้ห ลายช่องทาง
ผสมผสานกั น ไม่ ว่าจะมาติด ต่อ ด้วยตนเอง อิ นเตอร์เน็ต เว็ป ไซต์ โซเชี ยลมี เดี ย หรือแอปพลิเคชั่น ทาง
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทางาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มี
การวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา
ใช้ ในการตอบโต้ กั บ โลกแห่ ง การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งฉั บ พลั น เพื่ อ สร้า งคุ ณ ค่ ามี ค วามยื ด หยุ่ น และและ
ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง
และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสานักงานสมัยใหม่ รวมทังทาให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ
และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
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4. การกาหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 01013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม
2563 เรื่อง เครื่ อ งมื อ ส ารวจทั ก ษะด้านดิจิทั ล ของข้าราชการและบุ คลากรภาครัฐด้วยตนเอง ( Digital
Government Skill Self-Assessment) โดยให้องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลนาตกใช้เป็นแนวทางการพัฒ นา
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อปรับเปลีย่ นเป็นรัฐบาลดิจทิ ัล ตามมติคณะรัฐมนตรี ใน
การประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
วิธีการพัฒนา
การพัฒนาผู้บริหาร
1) การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึนเอง หรือที่หน่วยงานอื่นจัดอบรม
หรือสัมมนา อย่างน้อยปีละ 1 ครัง
2) การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ อย่างน้อย 1 ปี/ครัง
3) ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึน
4) การฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง
5) การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
การพัฒนาความชานาญการ (สายผู้ปฏิบัติ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง)
1) การฝึกอบรมและสัมมนาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
2) ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึน
3) การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน
1) การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานสาหรับบุคคลที่บรรจุใหม่ ภายใต้
การสอนงานโดยบุคลากรที่มีความสามารถในหน้าที่
2) การปฐมนิเทศ แนะนาชีแจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะนาที่จะเปลี่ยนสายงานใหม่
3) การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้มีการเปลี่ยนงาน อาจจะ 3-4 เดือน/ครัง
เพื่อให้มีความรู้เบืองต้นในงานหลาย ๆ ด้าน
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ตามที่กฎหายกาหนด
13.1 จรรยาบรรณพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
จรรยาบรรณของพนักงานส่วนตาบล เป็นเครื่องมืออันสาคัญยิ่งที่จะช่วยให้พนักงาน
ส่วนตาบลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาประเทศ และให้บริการแก่ประชาชนได้มีหลักการและแนวทาง
ประพฤติตนที่ถูกต้องเหมาะสม อันจะนามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมทั งความ
เลื่อมใสศรัทธาและเชื่อถือจากประชาชนทั่วไป นอกจากนี ยังเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป การดารงอยู่ในกรอบ
แห่งจรรยาบรรณของข้าราชการ จะนามาซึ่งความพอใจ และความผาสุกของประชาชนผู้รับบริการ ความสงบ
เรียบร้อยของสังคม ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และความสุขความเจริญของตัวข้าราชการเอง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก ได้กาหนดจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างขึน เพื่อเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติของข้าราชการพนักงานส่วนตาบล ดังนี
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง มีข้อกาหนดคือ
1.1 พนักงานส่วนตาบล พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสม
กับการเป็นข้าราชการ
1.2 พนักงานส่วนตาบล พึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีความรู้
จริยธรรมรวมทั งเพิ่ม พู นความรู้ ความสามารถ และทั กษะในการท างานเพื่อให้ก ารปฏิบัติหน้าที่ ราชการมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึน
1.3 พนักงานส่วนตาบล พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2. จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน มีข้อกาหนดคือ
2.1 พนักงานส่วนตาบล พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค
และปราศจากอคติ
2.2 พนักงานส่วนตาบล พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ
รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุผล โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็น
สาคัญ
2.3 พนักงานส่วนตาบล พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการ
ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
2.4 พนักงานส่วนตาบล พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสินเปลืองเยี่ยงวิญญูชน จะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
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3. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
มีข้อกาหนดคือ
3.1 พนักงานส่วนตาบล พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือ กลุ่ม งานตนเอง ทั งในด้านการให้ความคิด เห็น การช่วยท างานและการแก้ ปัญ หาร่วมกั น
รวมทังการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
3.2 พนักงานส่วนตาบล ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทังในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญกาลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจน
ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผล ที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
3.3 พนักงานส่วนตาบลพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความ
สุภาพมีนาใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี
3.4 พนักงานส่วนตาบลพึงช่วยเหลือเกือกูลในทางที่ชอบ รวมทังส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4. จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม มีข้อกาหนด คือ
4.1 พนักงานส่วนตาบล พึงให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอือเฟื้อมีนาใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ อ่อนโยน เมื่อเห็นว่ามีเรื่องใดไม่
สามารถปฏิบัติได้ห รือไม่อ ยู่ในอานาจหน้าที่ของตนที่จะต้องปฏิบัติ ควรชี แจงเหตุผลหรือแนะนาให้ ติดต่อ
หน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่า มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนัน ๆ ต่อไป
4.2 พนักงานส่วนตาบล พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
4.3 พนักงานส่วนตาบลพึงละเว้นการรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด ที่รับไว้มี
มูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดาเนินการตามสมควรแก่กรณี
13.2 คุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล พึงมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระบบพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาของผู้ปฏิบัติงานจาแนกได้ 3 ประการ คือ
1. จริยธรรมของพลเมืองที่ดี คือ พฤติกรรมการรับผิดชอบต่อตนเอง ยึดมั่นในหลัก
ศาสนาและวัฒนธรรม
2. จริยธรรมที่ เอื อต่อการพัฒนาประเทศ หมายถึง พฤติกรรมปรับ ตนให้สามารถ
ทางานแปลกใหม่พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าและสมบูรณ์ทังร่างกาย สังคม และจิตใจ พฤติกรรมการพัฒนากลุ่ม
และสังคมและรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3. จริยธรรมในตาแหน่งหน้าที่ เป็นพฤติกรรมการทางานเพื่องานและส่วนรวมเป็น
สาคัญ รักษาระเบียบวินัยของข้าราชการ มีจรรยาในวิชาชีพของตน สามารถปรับตนให้อยู่ในระบบงานแบบ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างจึงพึงยึ ดหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็น
แนวทางการปฏิบัติดังนี.1. สัป ปุริส ธรรม 7 แปลว่า ธรรมของคนดี คือคนที่ แท้ ซึ่งจะท าให้เป็นคนที่
สมบูรณ์ มี 7 ประการ
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2. นาถกรณธรรม 10 ธรรมที่สอนให้พึ่งตนเองได้ กล่าวคือ ทาให้ตนเป็นที่พึ่ง
ของตนเองได้ พร้อมที่จะรับผิ ดชอบตนเอง ไม่ทาตัวเป็นปัญหาหรือภาระถ่วงหมู่คณะ หรือหมู่ญาติ ด้วยการ
ประพฤติธรรม สาหรับสร้างที่พึ่งแก่ตนเองมี 10 ประการ
3. อปริหานิยธรรม 7 ธรรมที่นาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง มี 7 ประการ
4. ทศพิธราชธรรม คือ ธรรมของพระราชา 10 ประการ
13.3 จริยธรรมตามพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประพฤติในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และ
พระองค์ยังมีพระกรุณาธิคุณ พระราชทานพระบรมราโชวาทอันประกอบด้วย หลักธรรมอย่างแนบเนียนใน
โอกาสต่าง ๆ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนและผู้เกี่ ยวข้องได้ยึดถือปฏิ บัติ ในอันที่ จ ะก่ อให้เกิ ดการพัฒ นาสัง คมและ
ประเทศชาติ ให้บังเกิดความสงบสุขและมีความร่มเย็น ตลอดจนพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้า ดังนัน พระ
บรมราโชวาท จึงเป็นแนวทางความประพฤติที่มีเหตุมีผล ซึ่งถือว่าเป็นจริยธรรมที่พนักงานส่วนตาบลได้ยึดถือ
ปฏิบัติเช่น คุณธรรมที่พนักงานส่วนตาบลควรจะศึกษาและน้อมนามาปฏิบัติมีอยู่ 4 ประการ
ประการแรก คือ การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่
สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์
ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลัน และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์
ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จัก สละประโยชน์ส่วน
น้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
13.4 การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (GOOD GOVERNMENT)
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศัก ราช 2540 มี ส าระสาคัญ ที่ จ ะสร้าง
ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (GOOD GOVERNMENT) สาหรับสังคมไทย โดยเน้นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐมากขึน การประกันและคุ้มครองสิทธิขันพืนฐาน
ของประชาชน ภาครัฐมีการบริหารการปกครองที่โปร่งใส สามารถถูกตรวจสอบโดยประชาชนมากขึน หลักใน
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดีในการบริหารงาน ตามระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีหลักการ พืนฐาน 6 ประการ ได้แก่
1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การบังคับ การที่
เป็นไปตามกฎหมายการกาหนด กฎ กติกา และการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด โดยคานึงถึง
สิทธิเสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก
2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดถือในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบ
อาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจาชาติ
3. หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ
โดยปรับปรุงกลไกการทางานขององค์กรทุกองค์กรให้มีความโปร่งใส
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4. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ป ระชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และ
เสนอแนะความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสาคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่น ๆ
5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสานึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนเคารพ
ในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทาของตน
6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจากัด เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้งานอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนไว้
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชน ตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทังนี การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัย

