แผนอัตรากําลัง 4 ปี
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559

ของ

องค์ การบริหารส่ วนตําบลตากแดด
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

คํานํา
องค์การบริ หารส่วนตําบลตากแดด ได้มกี ารจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี โดยมี
โครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานทีเหมาะสมไม่ซาํ ซ้อน มีการกําหนดตําแหน่ง การจัดอัตรากําลังโครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับอํานาจหน้าทีขององค์การบริ หารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกาํ หนดและขันตอนการกระจายอํานาจให้องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ น พ.ศ.2542 และเพือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล(ก.อบต.จังหวัด)ตรวจสอบการกําหนดตําแหน่ง
และการใช้ตาํ แหน่งพนักงานจ้างให้เหมาะสม ทังยังใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช้อตั รากําลัง
การพัฒนาบุคลกรขององค์การบริ หารส่วนตําบลตากแดด ให้เหมาะสมอีกด้วย
องค์การบริ หารส่วนตําบลตากแดด จึงได้มกี ารวางแผนอัตรากําลังใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแต่งตังพนักงานจ้าง เพือให้การบริ หารงานขององค์การบริ หารส่วนตําบลเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจตามอํานาจหน้าที มีประสิทธิภาพ มีความคุม้ ค่า สามารถลดขันตอนการ
ปฏิบตั ิงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานทีไม่จาํ เป็ น การปฏิบตั ิภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็ นอย่างดี
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องค์ การบริหารส่ วนตําบลตากแดด
1. หลักการและเหตุผล
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตําบล (ก.อบต.) เรื อง หลัก เกณฑ์และเงือนไข
เกียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที 12 พฤษภาคม 2547 ได้กาํ หนดให้จดั ทําแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4ปี
เพือเป็ นกรอบในการกําหนดตําแหน่งพนักงานจ้างและให้ใช้แนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงาน
ส่ วนตําบล 3 ปี ดังนัน องค์การบริ หารส่ วนตําบลตากแดด จึ งได้แต่งตังคณะกรรมการจัดแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง 4 ปี วิเคราะห์อาํ นาจหน้าทีและภารกิจขององค์การบริ หารส่ วนตําบล วิเคราะห์ความต้องการ
กําลังคน วิเคราะห์ความต้องการกําลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาํ ลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง
จากหลัก การและเหตุ ผลดังกล่าว องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลตากแดด จึ งได้จ ัด ทําแผน
อัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี สําหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ขึน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือให้องค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลตากแดด มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบการจ้าง
บุคลากรทีเหมาะสม อันเป็ นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริ หารส่วนตําบล
2.2เพือให้องค์การบริ หารส่วนตําบลตากแดด มีการกําหนดตําแหน่ งพนักงานจ้าง และการจัด
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับอํานาจหน้าทีขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริ หารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอืนๆทีเกียวข้อง
2.3 เพื อให้ค ณะกรรมการพนัก งานส่ ว นตําบล (ก.อบต. จังหวัด ) ตรวจสอบการกําหนด
ตําแหน่งและการใช้ตาํ แหน่งพนักงานจ้างให้เหมาะสม
2.4 เพือเป็ นแนวทางในการดําเนิ น การวางแผนการใช้อตั รากําลัง การพัฒ นาบุ ค ลากรของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลตากแดด ให้เหมาะสม
2.5 เพือให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีการวางแผนอัต รากําลัง การจัด สรรงบประมาณและ
บรรจุแต่งตังพนักงานจ้าง เพือให้การบริ หารงานขององค์การบริ หารส่วนตําบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิต่อภารกิจตามอํานาจหน้าที มีประสิทธิภาพ มีความคุม้ ค่า สามารถลดขันตอนการปฏิบตั ิงาน และมี
การลดภารกิ จ และยุบเลิก หน่ ว ยงานที ไม่จาํ เป็ น การปฏิบัติ ภ ารกิ จ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็ นอย่างดี
2.6 เพือให้องค์การบริ หารส่วนตําบล สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ หารงานบุคคล
ให้เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด

-23. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี
คณะกรรมการจัด ทําแผนอัต รากําลังขององค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลตากแดด ซึ งมีน ายก
องค์การบริ หารส่วนตําบลตากแดด เป็ นประธานเห็นสมควรให้จดั ทําแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี เนื อหา
ครอบคลุมในเรื องต่าง ๆ ดังต่อไปนี
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าทีความรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตากแดด
ตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที 5) พ.ศ.
2546 และตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น
พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบ้ ริ หาร และสภาพปั ญหาของตําบลตาก
แดด
3.2 ใช้โ ครงสร้ างการแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี
3.3 กําหนดอัตราตําแหน่ งพนักงานจ้าง จํานวนตําแหน่ ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าทีความ
รับผิดชอบปริ มาณงานและคุณภาพของงาน
3.4 จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ หารงานบุคคล
ต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย
3.5 ให้พนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามรถอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
4. สภาพปัญหาของพืนทีและความต้องการของประชาชน
เพือให้การวางแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตากแดด มี
ความครบถ้วน สามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพืนที
ขององค์การบริ หารส่วนตําบล ว่ามีปัญหาอะไรและความจําเป็ นพืนฐาน และความต้องการของประชาชนใน
เขตพืนทีทีสําคัญ ดังนี
สภาพปัญหาของเขตพืนทีทีรับผิดชอบและความต้องการของประชนชนโดยแบ่งออกเป็ น
ด้านต่างๆ ดังนี
1. ปัญหาด้ านเศรษฐกิจ
1.1 ปัญหาราษฎรมีรายได้ในการเลียงชีพตํา ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
1.2 ปัญหาการไม่มกี ลุ่มธุรกิจทางการเกษตรขาดสถานทีจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
เครื องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร
1.3 ราษฎรขาดความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพอืน
1.4 ปัญหาราษฎรขาดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ

2. ปัญหาด้ านสังคม
2.1 ปัญหากลุ่มเยาวชนมัวสุมยาเสพติด
2.2 ปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่มีทุนศึกษาต่อ
2.3 ปัญหาไม่มีสถานทีอบรมสัมมนา ฝึ กอาชีพ และไม่มีศนู ย์พฒั นาเด็กเล็ก
2.4 สนามกีฬาหมู่บา้ น และอุปกรณ์การเล่นกีฬายังไม่เพียงพอ
2.5 ราษฎรขาดการรับรู้ในด้านข่าวสารจากทางราชการและทัวไป
3. ปัญหาด้ านโครงสร้ างพืนฐาน
3.1 ปัญหาการคมนาคมในตําบลระหว่างหมู่บา้ นไม่สะดวก
3.2 ปัญหาการให้บริ การไฟฟ้ าในตําบล หมู่บา้ นยังไม่ทวถึ
ั ง
3.3 ปัญหาการให้บริ การโทรศัพท์ในตําบล หมู่บา้ นยังไม่ทวถึ
ั ง
4. ปัญหาด้ านแหล่งนํา
4.1 การขาดแคลนนําสําหรับอุปโภค บริ โภค ในฤดูแล้ง
4.2 ปัญหาการขาดการดูแลรักษาแหล่งนํา การควบคุมระบบการจ่ายนําประปา
4.3 ระบบประปาหมู่บา้ นยังไม่เพียงพอและทัวถึง
5. ปัญหาด้ านสาธารณสุ ข
5.1 ปัญหาการแพร่ ระบาดและการป้ องกันยุงลาย โรคพิษสุนขั บ้า
5.2 ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และการอนามัย
5.3 ปัญหาการให้บริ การการรักษาพยาบาลยังไม่ทวถึ
ั ง
6. ปัญหาด้ านการเมือง การบริหาร
6.1 ปัญหาการขาดบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน
6.2 ปัญหาราษฎรขาดการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาในด้านต่างๆ
6.3 ปัญหาราษฎรยังขาดความกระตือรื อร้นในการไปใช้สิทธิเลือกตัง
6.4 ปัญหาการขาดความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน
7. ปัญหาด้ านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7.1 ปัญหาราษฎรไม่ให้ความสําคัญ ในการส่งเสริ มวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ น
7.2 ปัญหาเด็กจบภาคบังคับไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับทีสูงขึน
7.3 ปัญหาผูป้ กครองไม่ให้ความสําคัญในการปลูกจิตสํานึกของเยาวชนให้รัก
ขนบธรรมเนียมประเพณี

8. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
8.1 ปัญหาการขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
8.2 ปัญหาด้านสิ งแวดล้อมเป็ นพิษ
8.3 แหล่งนําธรรมชาติตืนเขินและไม่ได้รับการปรับปรุ ง
ความต้องการของประชาชน
1. ความต้องการด้ านเศรษฐกิจ
1.1 สนับสนุนการจัดตังสถานทีจําหน่ายพืชผลทางการเกษตรและสินค้าทีผลิตใน
ครัวเรื อน
1.2 สนับสนุนกิจกรรมหมู่บา้ นเศรษฐกิจชุมชนพึงตนเอง
1.3 ส่งเสริ มการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ดา้ นการเกษตร
1.4 การฝึ กอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่ราษฎร
1.5 สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
2. ความต้องการด้ านสังคม
2.1 อบรมให้ความรู้ในเรื องเกียวกับการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน
2.2 ก่อสร้างปรับปรุ งลานกีฬาพร้อมระบบสาธารณูปโภค
2.3 การสงเคราะห์เบียยังชีพผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิการในตําบล
2.4 การก่อสร้างหอกระจายข่าวของหมู่บา้ น และตําบล
3. ความต้องการด้ านโครงสร้ างพืนฐาน
3.1 ก่อสร้างและปรับปรุ งซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุก และถนน คสล.
3.2 ขุดลอกคลอง สร้างสะพาน คสล. วางท่อระบายนํา
3.3 ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะเพิ มขึน
3.4 ขยายเขตโทรศัพท์ให้เพียงพอทุกหมู่บา้ น
4. ความต้องการด้ านแหล่งนํา
4.1 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ นให้ทวถึ
ั งทุกหมู่บา้ น
4.2 ซ่อมแซมภาชนะเก็บกักนํา
4.3 ให้มีการขุดลอกคลองส่งนํา และกําจัดวัชพืข
4.4 ขุดสระเก็บนําสาธารณะ
5. ความต้องการด้ านการเมือง การบริหาร
5.1 จัดหาบุคลากรในการปฏิบตั ิงานให้เพียงพอ
5.2 จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กรภาคเอกชน

5.3 ส่งเสริ มให้มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการแก่ประชาชน
5.4 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทาง
การเมืองตามระบบประชาธิปไตย
5.5 จัดอบรมให้ความรู้ดา้ นวิชาการ และการศึกษาดูงานแก่เจ้าหน้าทีอย่างสมําเสมอ
6. ความต้องการด้ านสาธารณสุ ข
6.1 อบรมให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ พร้อมให้บริ การตรวจสุขภาพอย่าง
สมําเสมอ
6.2 ให้มีการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กําจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนขั บ้า
6.3 ดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ
7. ความต้องการด้ านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7.1 จัดให้มีกองทุนกูย้ มื เงินเพือการศึกษา
7.2 ให้ความรู้ดา้ นการจัดการศึกษา และการศึกษานอกระบบ
7.3 การฟื นฟูและส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ น
8. ความต้องการด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 ฝึ กอบรมผูน้ าํ ท้องถิ นและอาสาสมัครด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม
8.2 สนับสนุนให้มีรถจัดเก็บขยะและถังขยะในหมู่บา้ น
8.3 โครงการบําบัดและฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
8.4 ขุดลอกคลองทีตืนเขิน และกําจัดวัชพืช
5. ภารกิจ อํานาจหน้ าทีขององค์การบริหารส่ วนตําบล
การพัฒนาท้องถิ นขององค์การบริ หารส่วนตําบลตากแดดนัน เป็ นการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการร่ วมคิด ร่ วมแก้ไขปัญหา ร่ วมสร้าง ร่ วมจัดทําส่งเสริ มความเข้มแข็งของชุมชน ในเขต
พืนทีขององค์การบริ หารส่วนตําบลตากแดด ให้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ นในทุกด้าน การพัฒนา
องค์การบริ หารส่วนตําบลตากแดดจะสมบูรณ์ได้ จําเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือของชุมชนในพืนทีเกิดความ
ตระหนักร่ วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริ งจัง องค์การบริ หารส่วน
ตําบลตากแดดยังได้เน้นให้คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนันยัง
เน้นการส่งเสริ ม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรี ยน
และการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมทีจะเป็ น

บุคลากรทีมีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนัน จะเน้น
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึงตนเองในท้องถิ น และยังจัดให้ตงเศรษฐกิ
ั
จแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าทีขององค์การบริ หารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริ หารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอืนของอบต.ใช้เทคนิค
SWOT เข้ามาช่วย ทังนีเพือให้ทราบว่าองค์การบริ หารส่วนตําบลมีอาํ นาจหน้าทีทีจะเข้าไปดําเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพืนทีให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริ หารส่วนตําบลตากแดดกําหนดวิธีการ
ดําเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบ้ ริ หารท้องถิ น ทังนี สามารถวิเคราะห์
ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกําหนดแบ่งภารกิจได้ เป็ น 7 ด้าน ซึงภารกิจดังกล่าวถูกกําหนด
อยูใ่ นพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาํ หนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2542 ดังนี
5.1ด้ านโครงสร้ างพืนฐาน มีภารกิจทีเกียวข้ องดังนี
(1)จัดให้มีและบํารุ งรักษาทางนําและทางบก(มาตรา 67(1))
(2)ให้มีนาํ เพือการอุปโภค บริ โภค และการเกษตร(มาตรา 68(1))
(3)ให้มีและบํารุ งการไฟฟ้ าหรื อแสงสว่างโดยวิธีอืน(มาตรา 68 (2))
(4)ให้มีและบํารุ งรักษาทางระบายนํา(มาตรา 68(3))
(5)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอืนๆ(มาตรา 16(4))
(6)การสาธารณูปการ(มาตรา 16(5))
5.2ด้ านส่ งเสริมคุณภาพชีวติ มีภารกิจทีเกียวข้ อง ดังนี
(1)ส่งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ และผูพ้ ิการ(มาตรา 67(6))
(2)ป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ(มาตรา 67(3))
(3)ให้มีและบํารุ งสถานทีประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา
68(4))
(4)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส(มาตรา
16(10))
(5)การปรับปรุ งแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกียวกับทีอยูอ่ าศัย(มาตรา 16(2))
(6)การส่งเสริ มประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรี ภาพของประชาชน (มาตรา16(5))
(7)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล(มาตรา 16(19))

5.3ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย มีภารกิจทีเกียวข้อง ดังนี
(1)การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย(มาตรา 67(4))
(2)การคุม้ ครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(มาตรา 68(8))
(3)การผังเมือง(มาตรา 68(13))
(4)จัดให้มีทีจอดรถ(มาตรา 16(3))
(5)การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง(มาตรา 16(17))
(6)การควบคุมอาคาร(มาตรา 16(28))
5.4ด้านการวางแผน การส่งเสริ มการลงทุนพาณิ ชย์กรรมและการท่องเทียว มีภารกิจทีเกียวข้อง ดังนี
(1) ส่งเสริ มให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
(2) ให้มีและส่งเสริ มกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))
(3) บํารุ งและส่งเสริ มการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))
(5) การท่องเทียว (มาตรา 68(12))
(6) กิจการเกียวกับการพาณิ ช (มาตรา 68(11)
(7) การส่งเสริ ม การฝึ กและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
(8)การพาณิ ชย์กรรมและการส่งเสริ มการลงทุน(มาตรา 16(7))
5.5 ด้านการบริ หารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม มีภารกิจทีเกียวข้อง ดังนี
(1) คุม้ ครอง ดูแล และบํารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม (มาตรา 67(7))
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํา ทางเดิน และทีสาธารณะ รวมทังกําจัดมูลฝอยและสิ งปฏิกลู
(มาตรา 67(2))
(3) การจัดการสิ งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))
5.6 ด้ านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้ องถิน มีภารกิจทีเกียวข้ อง ดังนี
(1) บํารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ น
(มาตรา 67(8))
(2) ส่งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
(4) การส่งเสริ มการกีฬา จารี ตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ น (มาตรา 17(18))
5.7 ด้ านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัตภิ ารกิจของส่ วนราชการและองค์กรปกครองส่ วน
ท้ องถิน มีภารกิจทีเกียวข้ อง ดังนี
(1) สนับสนุนสภาตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นอืนในการพัฒนาท้องถิ น
(มาตรา 45(3))

(2) ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรื อบุคลากรให้ตาม ความ
จําเป็ นและสมควร (มาตรา 67(9))
(3) ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้ องกัน (มาตรา 16(16))
(4) การประสานและให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น (มาตรา
17(3))
(5) การสร้างและบํารุ งรักษาทางบกและทางนําทีเชือมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถินอืน
(มาตรา 17(16))
ภารกิจทัง 7 ด้านตามทีกฎหมายกําหนดให้อาํ นาจองค์การบริ หารส่ วนตําบลสามารถจะแก้ไขปั ญหา
ขององค์การบริ หารส่วนตําบลตากแดดได้เป็ นอย่างดี มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล โดยคํานึ งถึงความต้องการ
ของประชาชนในเขตพืนที ประกอบด้ว ยการดําเนิ น การขององค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบล จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของผูบ้ ริ หารขององค์การบริ หารส่วนตําบลเป็ นสําคัญ

หมายเหตุ: ,มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริ หารส่วนตําบล พ.ศ.2546 มาตรา 16,17
และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.2542

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ทีองค์การบริหารส่ วนตําบลจะดําเนินการ
ภารกิจหลัก
1. ด้านการปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐาน
2. ด้านการส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริ หาร
6. ด้านการส่งเสริ มการศึกษา
7. ด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
1. การฟื นฟูวฒั นธรรมและส่งเสริ มประเพณี
2. การสนับสนุนและส่งเสริ มศักยภาพกลุ่มอาชีพ
3. การส่งเสริ มการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริ มการลงทุน

7. สรุ ปปัญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร้ างส่ วนราชการและกรอบอัตรากําลัง
องค์การบริ หารส่วนตําบลตากแดด กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
สํานักปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบล ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แต่เนืองจากองค์การบริ หารส่วนตําบลตากแดดมีภารกิจและปริ มาณงานทีเพิ มขึนจากเดิม และมีความต้องการ
ใช้บุคลากรทีมีความชํานาญหรื อเชียวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบตั ิงานตามภารกิจ ดังนัน จึงต้องมีการ
กําหนดโครงสร้างและกําหนดกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอํานาจหน้าที เพือสามารถแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริ หารส่วนตําบล ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิงขึน
8. โครงสร้ างการกําหนดส่ วนราชการ
8.1 โครงสร้ าง
จากการทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลได้กาํ หนดภารกิจหลักและภารกิจรองทีจะดําเนิ นการ
ดังกล่าวโดยองค์การบริ หารส่วนตําบล กําหนดตําแหน่ งของพนักงานส่ วนตําบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว
และในระยะแรกการกําหนดโครงสร้างส่ วนราชการทีจะรองรับการดําเนิ นการตามภารกิจนัน อาจกําหนด
เป็ นภารกิจอยู่ในงาน หรื อกําหนดเป็ นฝ่ าย และในระยะต่ อไป เมือมีก ารดําเนิ นการตามภารกิจนัน และ
องค์การบริ หารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนันมีปริ มาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตังเป็ นส่วนต่อไป
ดังนี

-10โครงสร้ างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน
1.สํานักปลัดอบต.
1.1 งานบริ หารทัวไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฏหมายและคดี
1.4 งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานพัฒนาชุมชนและสังคม
1.6 งานส่งเสริ มการเกษตร
1.7 งานสาธารณสุข
1.8 งานบริ หารงานบุคคล
1.9 งานกิจการสภาอบต.
2.ส่ วนการคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.4 งานธุรการ
3.ส่ วนโยธา
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานผังเมือง
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค
3.5 งานธุรการ
4.ส่ วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1งานบริ หารการศึกษา
4.2งานส่ งเสริ มการศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
4.3 งานธุรการ

โครงสร้ างตามแผนอัตรากําลังใหม่
1.สํานักปลัดอบต.
1.1 งานบริ หารทัวไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฏหมายและคดี
1.4 งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานพัฒนาชุมชนและสังคม
1.6 งานส่งเสริ มการเกษตร
1.7 งานสาธารณสุข
1.8 งานบริ หารงานบุคคล
1.9 งานกิจการสภาอบต.
2. ส่ วนการคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.4 งานธุรการ
3. ส่ วนโยธา
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานผังเมือง
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค
3.5 งานธุรการ
4.ส่ วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1งานบริ หารการศึกษา
4.2งานส่ งเสริ มการศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
4.3 งานธุรการ

หมายเหตุ

-118.2 การวิเคราะห์ การกําหนดตําแหน่ ง
ตามข้อ 8.1 องค์การบริ หารส่วนตําบลตากแดดได้วิเคราะห์กาํ หนดตําแหน่งของภารกิจที
ดําเนิ นการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว และสามารถนําผลการวิเคราะห์ตาํ แหน่ งกรอกข้อมูลในกรอบอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง 4 ปี ได้ดงั นี
กรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2559
ส่ วนราชการ
กรอบ
อัตราตําแหน่งทีคาดว่า
เพิม/ลด
หมาย
อัตรากําลัง จะต้องใช้ ในช่ วงระยะเวลา
เหตุ
เดิม
4 ปี ข้ างหน้ า
2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559
สํานักงานปลัดฯ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์
1
1
1
1
1
นโยบายและแผน
2.ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
1
1
1
1
1
3.ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน
1
1
1
1
1
พนักงานจ้างทัวไป
1.ยาม
1
1
1
1
1
2.นักการภารโรง
1
1
1
1
1
3.คนงานทัวไป
4
4
4
4
4
4.พนักงานขับรถยนต์
1
1
1
1
1
5.พนักงานขับเครื องจักรกล
1
1
1
1
1
ขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)
6.คนงานประจํารถบรรทุกขยะ
2
2
2
2
2
ส่ วนการคลัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้
1
1
1
1
1
2.ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ
1
1
1
1
1
-

-12ส่ วนราชการ

กรอบ
อัตราตําแหน่งทีคาดว่า
เพิม/ลด
หมาย
อัตรากําลัง จะต้องใช้ ในช่ วงระยะเวลา
เหตุ
เดิม
4 ปี ข้ างหน้ า
2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559

ส่ วนโยธา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผูช้ ่วยช่างโยธา
ส่ วนการศึกษาฯ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผูช้ ่วยครู ผดู้ ูแลเด็ก

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

18

18

พนักงานจ้างทัวไป
1.ผูด้ ูแลเด็ก
รวม

1

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

ปรับปรุ ง
ตําแหน่ง

1

1

-

-

-

-

ปรับปรุ ง
ตําแหน่ง

18

18

-

-

-

-

สรุ ปกรอบอัตรากําลังนักงานจ้าง 4 ปี ( พ.ศ.2556 - 2559 )
ขององค์การบริหารส่ วนตําบลตากแดด
ลําดับ
ที

ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรา
กําลังเดิม

1
2
3
4

สํานักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษาฯ
รวม

13
2
1
2
18

อัตราตําแหน่งทีคาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 4 ปี
เพิ ม / ลด
หมาย
ข้างหน้า
เหตุ
2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559
13
13
13
13
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
18
18
18
18
-

-139. ภาระค่าใช้ จ่ายเกียวกับอัตราค่าตอบแทน(ค่าจ้าง)และประโยชน์ ตอบแทนอืน
1. สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่ วนตําบลตากแดด มีอตั รากําลังพนักงานจ้าง ปัจจุบนั จํานวน 9 ตําแหน่ง
13 อัตรา ดังนี
ขันทีเพิมขึนแต่ละปี
จํานวน
อัตรา
รวม
ที
ตําแหน่ ง
(คน) ค่าตอบแทน (บาท) 2556
2557
2558
2559
1 ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์
1
15,000 180,000 50,880 10,800 11,520 12,240
นโยบายและแผน
2 ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
1
9,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000
3 ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน
1
9,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000
4 ยาม
1
9,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000
5 นักการภารโรง
1
9,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000
6 คนงานทัวไป
4
9,000 432,000 432,000 432,000 432,000 432,000
7 พนักงานขับรถยนต์
1
9,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000
8 พนักงานขับเครื องจักรกล
1
9,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000
ขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)
9 คนงานประจํารถบรรทุกขยะ
2
9,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000
2. ส่ วนการคลังองค์การบริหารส่ วนตําบลตากแดด มีอตั รากําลังพนักงานจ้างปัจจุบนั
2 อัตรา ดังนี
จํานวน
อัตรา
รวม
ที
ตําแหน่ ง
(คน) ค่าตอบแทน (บาท) 2556
1 ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้
1
9,000 108,000 108,000
2. ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ
1
9,000 108,000 108,000

จํานวน 2 ตําแหน่ง
ขันทีเพิมขึนแต่ละปี
2557
2558
2559
108,000 108,000 108,000
108,000 108,000 108,000

3. ส่ วนโยธาองค์การบริหารส่ วนตําบลตากแดด มีอตั รากําลังพนักงานจ้าง ปัจจุบนั จํานวน 1 ตําแหน่ง
1 อัตรา ดังนี
ขันทีเพิมขึนแต่ละปี
จํานวน
อัตรา
รวม
ที
ตําแหน่ ง
(คน) ค่าตอบแทน (บาท)
2556
2557
2558
2559
1 ผูช้ ่วยช่างโยธา
1
9,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000

-144. ส่ วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่ วนตําบลตากแดด มีอตั รากําลังพนักงานจ้าง
ปัจจุบนั จํานวน 2 ตําแหน่ง 2 อัตรา ดังนี
ขันทีเพิมขึนแต่ละปี
จํานวน
อัตรา
รวม
ที
ตําแหน่ ง
(คน) ค่าตอบแทน (บาท)
2556
2557
2558
2559
1 ผูช้ ่วยครู ดูแลเด็ก
1
9,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000
2 ผูด้ ูแลเด็ก
1
9,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000

1.2 บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ ตาํ แหน่งและการกําหนดเลขทีตําแหน่งในส่ วนราชการ
สํานักงานปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล

1
2
3

นางอารี ยว์ รรณ นริ นทร์
นางวิมล สุ ขแปะเง้า

ประกาศณี ยบัตรวิชาชีพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)

กรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง
ชือตําแหน่ง
ประเภทพนักงานจ้าง
ผูช้ ่วยนักพัฒนาชุมชน
ตามภารกิจ(ผูม้ ีคุณวุฒ)ิ
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
ตามภารกิจ(ผูม้ ีคุณวุฒ)ิ
ผูช้ ่วยครู ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ตามภารกิจ(ผูม้ ีคุณวุฒ)ิ

4
5
6
7
8
9
10

นายสมควร บุญนําเพชร
นายจํารู ญ ทองประดิษฐ
นายวัฒนา แก้วอํารัตน์
นายเสรี ทองรักษ์
นายวิเชียร เพ็งบัวแก้ว
นางอุมาภรณ์ กุดวงศ์แก้ว
นายวรศักดิ เซี ยงเซี ยว

ประถมศึกษาปี ที 6
ประถมศึกษาปี ที 6
มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)
ประถมศึกษาปี ที 6
มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)

พนักงานประจํารถขยะ
พนักงานประจํารถขยะ
พนักงานประจํารถขยะ
คนงานทัวไป
คนงานทัวไป
นักการภารโรง
คนงานทัวไป

ที

ชือ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

พนักงานจ้างทัวไป
พนักงานจ้างทัวไป
พนักงานจ้างทัวไป
พนักงานจ้างทัวไป
พนักงานจ้างทัวไป
พนักงานจ้างทัวไป
พนักงานจ้างทัวไป

อัตราค่าตอบทน

หมายเหตุ

15,000 *กําหนดเพิ ม
9,000
9,000 ถ่ายโอนจากกรมการพัฒนา
ชุมชน
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000

ส่ วนการองค์การบริ หารส่วนตําบล
ที
1
2

ชือ-สกุล
นางพัชรี อุปการ

คุณวุฒิการศึกษา
ประกาศณี ยบัตรวิชาชีพ

กรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง
ชือตําแหน่ง
ประเภทพนักงานจ้าง
ผูน้ กั วิชาการคลัง
ตามภารกิจ(ผูม้ ีคุณวุฒ)ิ
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี
ตามภารกิจ(ผูม้ ีคุณวุฒ)ิ

อัตราค่าตอบทน

หมายเหตุ

15,000 *กําหนดเพิ ม
9,000

ส่ วนโยธาองค์การบริ หารส่วนตําบล
ที

ชือ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

1

-

-

กรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง
ชือตําแหน่ง
ประเภทพนักงานจ้าง
พนักงานผลิตนําประปา
พนักงานจ้างทัวไป

อัตราค่าตอบทน
9,000

หมายเหตุ
(ว่าง)

