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1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตําแหน่ง กําหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.จังหวัด) กําหนดตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้ องถิ่น ว่าจะมีตําแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จํานวนเท่ าใด ให้คํานึงถึงภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลัง
ของพนักงานส่วนตําบล เพื่อใช้ในการกําหนดตําแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กําหนด
1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างสําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ นดั งกล่าว กํ าหนดเพื่ อเป็ น การปรับ ปรุงแนวทางการบริห ารงานบุค คลของลูกจ้าง ให้ เกิดความ
เหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กําหนดให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนํามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมากําหนดเป็น
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทํา
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 2557
1.3 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกําหนดการ
กําหนดตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตําบล จัดทํา
แผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อเป็นกรอบในการกําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.จังหวัด) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง
วิเคราะห์อํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล วิเคราะห์ความต้องการกําลังคน วิเคราะห์การ
วางแผนการใช้กําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกําหนดตําแหน่ง
พนักงานส่วนตําบลตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
1.4 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) ได้
มีประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และเรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตําแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
จึงต้องมีการปรับปรุงแผนอัตรากําลังในรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร)
1.5 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก จึงได้ดําเนินการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 256๓ ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน
ระบบการจ้างที่ เหมาะสม ไม่ซ้ําซ้อนอัน จะเป็ นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.2 เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก มีการกําหนดตําแหน่งการจัดอัตรากําลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญ ญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถตรวจสอบการ
กําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจําว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่
2.4 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถตรวจสอบการ
กําหนดประเภทตําแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตําแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลังการพัฒ นาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก
2.6 เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการ และการใช้อัตรากําลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ขนาบนาก เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอํานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่ วยงานที่ไม่จําเป็นการปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.7 เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตํ า บลขนาบนาก ดํ าเนิ น การวางแผนการใช้ อั ต รากํ า ลั ง
บุคลากรให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
2.8 เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ าบลขนาบนาก มี ก ารกํ าหนดตํ าแหน่ งอั ตรากํ าลั งของ
บุคลากรที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน และสนอง
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก
2.๙ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
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3. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี
คํานิยาม
สํ านั กงาน ก.พ. ได้ให้ค วามหมายของการวางแผนกําลังคนในเอกสารเรื่อง การวางแผน
กําลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดําเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับ อุ ป สงค์ และอุ ปทานด้านกําลั งคน เพื่ อนํ าไปสู่ การกํ าหนดกลวิธีที่ จะให้ได้กําลังคนในจํานวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากําลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธํารงรักษากําลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง”
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกําลังคน ในคู่มือการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ว่า”การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์” เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการกําหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็น
แนวทางสําหรับดําเนินการให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยการดําเนินการอย่างเป็นระบบ ในการ
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานกําลังงาน เพื่อนําไปสู่การกําหนดวิธีการที่จะให้ได้กําลังคน
ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจํานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลา
ต้องการ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจํานวนอัตรากําลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ต้องการเข้ามาทํางานในองค์กรในช่วงเวลาที่ เหมาะสม เพื่ อปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกําลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุง
พัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป
จากคําจํากัดความอาจสรุปได้ว่า “การกําหนดกรอบอัตรากําลังนั้นเป็นการระบุว่าองค์กร
ต้องการจํานวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้องค์กร
สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่กําหนดไว้”
กรอบแนวคิด
1. แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
การวางกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตาม
ความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอํานาจ
การบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กําหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกําหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากําลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลขนาบนาก ดังนี้
๑.๑ พนักงานส่วนตําบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดนโยบายหรือลักษณะ
งานที่มีความต่อเนื่องในการทํางาน มีอํานาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
กําหนดตําแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตําบลไว้ ดังนี้
- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด อบต. รองปลัด อบต.
- สายงานอํานวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อํานวยการกอง
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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๑.๒ พนั กงานจ้าง : ปฏิ บัติงานเสริม ในภารกิจรอง ภารกิจสนั บ สนุ น งานที่ มี
กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์
การกําหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภท แต่องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนากเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกําหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง ๒ ประเภท ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานจ้างทั่วไป
2. แนวคิดเรื่องการกําหนดสายงานและตําแหน่งงาน ในส่วนราชการ
การจัดสรรอัตรากําลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจน การกําหนดสาย
งานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล มากยิ่งขึ้น โดย
จุดเน้ นคือ กํ าหนดสายงานที่ สอดคล้องกับหน้ าที่ความรับผิดชอบมากที่ สุด พร้อมทั้งเอื้อต่อ การบริห าร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากําลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีคุณสมบัติ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารกําหนดอัตรากําลังให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
๒.๑ สํานักงานปลัด อบต.
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
ส่วนตําบล และพนั กงานจ้าง ดํารงตํ าแหน่ งในสํานักปลัด ส่วนใหญ่ จะเน้ นที่ เรื่อง การวางแผน นโยบาย
อํานวยการทั่วไป การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่ วนวุฒิ การศึก ษา ที่ ใช้ ในการบรรจุแ ต่งตั้งจะใช้คุณ วุฒิ ตาม
มาตรฐานกํ าหนดตํ าแหน่ งของแต่ ล ะสายงาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานแต่ ล ะตํ าแหน่ งสามารถปฏิ บั ติ งานได้ เต็ ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
๒.๒ กองคลัง
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ดํารงตําแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บ
รายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของแต่ละ
สายงาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานแต่ ล ะตํ า แหน่ ง สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ เต็ ม ความสามารถและตรงตามความรู้
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
๒.๓ กองช่าง
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ดํารงตําแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง การก่อสร้าง การ
ออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตําแหน่งสามารถปฏิบัติงาน ได้เต็มความสามารถ
และตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
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3. แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กําลังคน (Demand Analysis)
เพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จําเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวม
ข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติ เชิงเวลาคือ มิติข้อมูล
ในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตารางต่อไปนี้
History

Today

พิจารณาข้อมู ลการปฏิ บัติงานจริ ง
ของพนักงานในหน่วยงาน

พิจารณา
อัตรากําลัง
ปั จจุบัน

• รับข้อมู ลการดําเนินงานจริ ง
ของหน่วยงานในอดีต
• แนวทางการปฏิ บัติงานที่ ได้รบั
การพิสูจน์แล้ว
• ข้อมู ลเชิ งปริมาณที่ วดั
อัตรากําลังที่ ตอ้ งการ (FTE)

Forecast

พิจารณาภารกิ จ/บทบาท/วิสัยทัศน์ที่องค์กร
มุ่ งหวังและส่ งผลถึงต่อภาระงานของ
หน่วยงาน

• เปิ ดโอกาสให้หน่วยงานแสดง
ความคิดเห็ น/ข้อเสนอแนะแล้ว
นําข้อมู ลเหล่านี้มาประกอบการ
วิเคราะห์

• เปิ ดรับประเด็นที่ เกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ ภารกิจเร่งด่วน
ภารกิจหลักซึ่ งส่ งผลต่อความ
ต้องการอัตรากําลัง

• เก็บประเด็น (Issues)ที่ เกี่ยวข้อง
กับอัตรากําลังจากผูป้ ฏิ บัติงาน
และผูเ้ กี่ ยวข้อง (360 องศา)

• วิเคราะห์แนวโน้มของภาระ
งานจากผลผลิตที่ ตอ้ งการจาก
หน่วยงาน (Drivers)

ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่ เฉพาะข้อมูลในอดีต (Can't measure workload by just looking at history)
ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่ เฉพาะภาระงานผ่านภาพในอนาคต (Can't measure workload by just looking at forecast)

จากภาพสะท้ อนให้เห็ นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วน
ตําบลขนาบนาก ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสาน
และความสอดคล้องสม่ําเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน และสามารถนํามาสร้าง “กรอบ
แนวความคิ ด การวิ เคราะห์ อั ต รากํ าลั ง (Effective Manpower Planning Framework)” โดยมาพิ จ ารณา
อั ต รากํ า ลั งของหน่ ว ยงาน ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นกระจก 6 ด้ า น สะท้ อ นและตรวจสอบความเหมาะสมของ
อัตรากําลัง ในองค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก ที่มีอยู่ดังนี้
กระจกด้ านที่ 1 Strategic objective : เพื่ อให้ ก ารดํ าเนิ น การขององค์ การบริห ารส่วน
ตํ า บลขนาบนาก บรรลุ ผ ลตามพั น ธกิ จ ที่ ตั้ ง ไว้ จํ า เป็ น ต้ อ งจั ด สรรอั ต รากํ า ลั ง ให้ เหมาะสมกั บ เป้ า หมาย
การดําเนินการ โดยจะเป็ นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดําเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ
หรือไม่อย่างไร หากงานที่ทําอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังให้
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดําเนินการแล้ว อาจทําให้การ
จัดสรรกําลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกําลังคนให้
รองรับสถานการณ์ในอนาคต
การวางแผนอัตรากําลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึ ก ษา ทั ก ษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุ บุ ค ลากรเป็ น สํ า คั ญ เช่ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
ด้านนิติศาสตร์ กฎหมาย มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านนิติศาสตร์ กฎหมาย จะบรรจุให้ดํารงตําแหน่ง ในส่วนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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สํานักงานปลัด อบต. เพื่อวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลต่อการดําเนินงานของ
หน่วยงาน เป็นต้น
กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการนําประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมใน
การพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะคํานึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและต้ น ทุ น ในการทํ า งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลขนาบนาก ดั ง นั้ น
ในการกําหนดอัตรากําลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตําแหน่งที่กําหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือ
ควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหน่ง เพื่อให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวางแผนอัตรากําลังในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก ได้กําหนดอัตรากําลัง
ในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ตําแหน่งระดับผู้อํานวยการกอง มีหน้าที่
บั งคั บ บั ญ ชาบุ ค ลากรในส่ ว นราชการนั้ น ๆ ทุ ก ตํ าแหน่ ง ตํ า แหน่ งรองลงมา จะเป็ น ตํ า แหน่ งแต่ ล ะงาน
ซึ่งกําหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตําแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามลําดับ การกําหนดในลําดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับ
บัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตําแหน่งควรมีเป็นสําคัญ
ก ระจ ก ด้ าน ที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็ น ก ารนํ าข้ อมู ล เวล าที่ ใช้ ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็
ดีก่อนจะคํานวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้
๑) พิจารณางานพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า
- สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่
- มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่
- การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่
๒) พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า
- ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลัก
- ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย
สายงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได้
- การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ
การนํ าปริ ม าณงานที่ เกิ ด ขึ้ น แต่ ล ะส่ วนราชการ มาเพื่ อ วิเคราะห์ ก ารกํ าหนดอั ต รา และ
คํานวณระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคํานวณหาเวลา
ปฏิบัติราชการ ดังนี้

จํานวนวันปฏิบัติราชการ 1 ปี x 6 = เวลาปฏิบัติราชการ
แทนค่า
230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นาที
หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

230
6
1,380
82,800

คือ จํานวนวัน ใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ
คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
คือ จํานวน วัน คูณด้วย จํานวน ชั่วโมง / 1 ปี ทํางาน 1,380 ชั่วโมง
คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้ 82,800 นาที
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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กระจกด้ านที่ 4 Driver: เป็ น การนํ าผลลัพ ธ์ที่ พึ งประสงค์ ขององค์การบริห ารส่วนตําบล
ขนาบนาก (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก) มายึดโยงกับ
จํ านวนกรอบกํ าลั งคนที่ ต้ อ งใช้ สํ าหรับ การสร้ างผลลั พ ธ์ที่ พึ งประสงค์ ให้ ได้ ต ามเป้ าหมาย โดยเน้ น ที่ ก าร
ปฏิบัติงานการบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วน
ตําบลขนาบนาก (การตรวจประเมิน LPA)
กระจกด้ า นที่ 5 360° และ Issues: นํ า ประเด็ น การบริ ห ารคน/องค์ ก รมาพิ จ ารณา
อย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี้
- ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นจํานวนมาก เช่น หากกําหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือกําหนดฝ่าย มากจะทําให้เกิดตําแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลขนาบ
นาก พิจารณาทบทวนว่าการกําหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว
โดยปัจจุบัน มี 3 ส่วนราชการ ได้แก่ สํานักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง
- มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลขนาบนาก และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 3 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์
ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก เป็นการวางแผนและเตรียมการ
ในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและกําหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากําลังกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลขนาดเดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนากและองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าพญา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งสองแห่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จํานวนหมู่บ้าน
ประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน
อบต.ขนาบนาก

อบต.ปากแพรก

อบต.ท่าพญา

เนื้อที่ประมาณ ๓๘.๘ ตร.กม.
มีหมู่บ้าน ๑๐ หมู่บ้าน

เนื้อที่ประมาณ 24.02 ตร.กม.
มีหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน

เนื้อที่ประมาณ 19.46 ตร.กม.
มีหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน

พนักงานส่วนตําบล
รวมพนักงานครู อบต.

20

17

14

พนักงานจ้าง

12

10

6

รวม

32

27

20

จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก องค์การ
บริหารส่วนตําบลขนาบนาก และองค์ การบริห ารส่วนตําบลท่าพญา ซึ่งเป็ นองค์ การบริห ารส่วนตําบลที่ มี
ประชากรขนาดใกล้ เคี ย งกั น บริ บ ท ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศใกล้ เคี ย งกั น และเขตพื้ น ที่ ติ ด ต่ อ กั น จะพบว่ า
การกําหนดอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลทั้งสองแห่งมีอัตรากําลังค่อนข้างแตกต่างกัน แสดงให้เห็น
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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มี พื้ น ที่ รับ ผิด ชอบมากกว่า มี กํ าลังคนมากกว่าและมี ป ระสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติ งานมี ผ ลการดํ าเนิ น งานที่
ใกล้เคียงกัน ดังนั้นในเรื่องของการกําหนดตําแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว การจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก ยังมีความ
จําเป็นต้องปรับเกลี่ยตําแหน่ง ลดตําแหน่ง หรือเพิ่มตําแหน่ง ประกอบกับจํานวนปริมาณงานในปัจจุบัน
เพิ่มขึ้น ในส่วนของตําแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ
คาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2561 – 2563 ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนตําบลจากการ
สอบและทําให้พนักงานส่วนตําบล เพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แนวทางจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลขนาบนาก นายกองค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนากได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก ตามคําสั่งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลขนาบนาก ที่ ๑๖๖/2560 ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นประธานกรรมการ
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นกรรมการ
3. หัวหน้าสํานักปลัด
เป็นกรรมการ
4. ผู้อํานวยการกองคลัง
เป็นกรรมการ
5. ผู้อํานวยการกองช่าง
เป็นกรรมการ
6. นักทรัพยากรบุคคล
เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) จัดทําแผน
อัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบล
ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล และการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหาร และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลขนาบนาก เพื่อให้การดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก บรรลุผลตามพันธกิจ ที่ตั้งไว้
จําเป็นต้องจัดสรรอัตรากําลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดําเนินการ โดยมุมมองนี้เป็น
การพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดําเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทําอยู่
ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดําเนินการแล้ว อาจทําให้การจัดสรรกําลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกําลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
๓.๒ กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของตําบลขนาบนาก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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๓.๓ การวิ เคราะห์ ต้ น ทุ น ค่ าใช้ จ่ ายของกํ าลั งคน Supply pressure เป็ น การนํ า ประเด็ น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กําหนดตําแหน่งในสายงานต่าง ๆ จํานวนตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยใน
ส่วนนี้จะคํานึงถึง
3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่ อการกําหนด
ระดับชั้นงานในแต่ละประเภท เพื่อให้การกําหนดตําแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การจั ด สรรประเภทของบุ ค ลากรส่ วนท้ อ งถิ่ น โดยหลั ก การแล้ ว การจั ด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทํางานขององค์กร ดังนั้น ในการ
กําหนดอัตรากําลังพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตําแหน่งที่กําหนดใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหน่งเพื่อให้การทํางานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนําข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมมติที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากําลังคนมากกว่า
อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น งานบางลักษณะ เช่น งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิค
ด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกําหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคํานวณเวลาที่ใช้ในกรณี
ของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงทําได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็น
ข้อมูลที่ใช้ในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคํานวณ
เวลาที่ใช้ในการปฏิ บัติงานแต่ ละส่ วนราชการจะต้องพิ จารณาปริม าณงาน ลักษณะงานที่ปฏิ บัติว่ามีค วาม
สอดคล้องกั บ ภารกิจ ของหน่ วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็ น ไปได้ ว่างานที่ ป ฏิ บั ติ อยู่ในปั จจุบั น มี
ลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจําเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
3.5 การวิเคราะห์ ผ ลงานที่ ผ่านมาเพื่ อประกอบการกําหนดกรอบอัตรากํ าลังเป็ น การนํ า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังที่ต้อง
ใช้ สํ า หรั บ การสร้ า งผลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ ใ ห้ ได้ ต ามเป้ า หมาย โดยสมมติ ฐ านที่ ว่ า หากผลงานที่ ผ่ า นมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ อาจต้องมีการพิจารณา
แนวทางในการกําหนด เกลี่ยอัตรากําลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางาน
ตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนําประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่อง การบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย
3 ประเด็น ดังนี้
3.6.1 เรื่อง พื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กร
และการแบ่งงานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกําหนดโครงสร้างที่
มากเกินไปจะทํ าให้ เกิดตําแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหั วหน้ าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและ
บริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- 10 -

ซึ่งอาจมีความจําเป็นต้องทบทวนว่าการกําหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด
3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจํานวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตําแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนตําแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น
3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่าง ๆ อาจทําให้การกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 การพิ จารณาเปรียบเที ย บกั บ กรอบอัตรากํ าลั งขององค์ กรอื่ น ๆ กระบวนการนี้เป็ น
กระบวนการนําข้อมูลของอัตรากําลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจํานวน
กรอบอัตรากําลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากําลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงาน
แบบเดียวกันน่าจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหน่งคล้ายคลึงกันได้
3.8 มี แผนการพัฒ นาพนักงานส่วนตําบล พนั กงานจ้าง ทุ กคน โดยต้องได้รับ การพั ฒ นา
ความรู้ ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจํานวน
กรอบอั ตรากํ าลั งเป็ น สําคั ญ แต่ มี จุด มุ่งหมายเพื่ อให้ ส่ วนราชการมี แ นวทางในการพิ จารณากําหนดกรอบ
อัตรากําลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณากําหนดตําแหน่งที่เหมาะสม
(Right Jobs) มากกว่าการเพิ่ม ลดจํานวนตําแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการ
กําหนดกรอบตําแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกําหนดตําแหน่งประเภทวิชาการใน
บางลักษณะงาน ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทํางานก็พบว่าเป็น
ลักษณะงาน ในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่น ก็กําหนด
ตําแหน่งในงานลักษะนี้เป็นตําแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกําหนด
กรอบอัตรากําลังในลักษะงานนี้เป็นตําแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจํานวนตําแหน่งของส่วนราชการ
เลย โดยสรุ ป อาจกล่ า วได้ ว่ า กรอบแนวคิ ด การวิ เคราะห์ อั ต รากํ า ลั ง (Effective Man Power Planning
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบอัตรากําลังที่ เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าว จะทําให้ส่วนราชการ สามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอื่น ๆ เช่น
- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทําให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง
มีการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างหน่วยงาน
- การจั ดทํ ากระบวนการจริง (Work Process) จะทํ าให้ ได้เวลามาตรฐานที่ จ ะสามารถ
นําไปใช้วัดประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาว ส่วนราชการสามารถนําผล
การจัดทํากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer)
อันจะนําไปสู่การใช้อัตรากลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็ บ ข้ อ มู ล ผลงาน จะทํ า ให้ ส ามารถพยากรณ์ แ นวโน้ ม ของภาระงาน ซึ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทํางาน เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่ม/ลดลง
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
ตําบลขนาบนาก อยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ ๑๐ หมู่บ้าน มีประชากรในพื้นที่ตําบลขนาบนาก 4,961 คน ๑,๕๑๙ ครัวเรือน
มีเนื้อที่ปราณ ๓๘.๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๔,๒๕๐ ไร่
ลักษณะภูมิประเทศเกือบทั้งหมดของพื้นที่ตําบลขนาบนาก เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขาและป่าไม้
ทิศตะวันออกจดทะเลอ่าวไทย มีแม่น้ําปากพนัง สภาพของดินที่เปรี้ยว เหมาะแก่การทํานาเป็นบางส่วน ที่
เหลือเป็นป่าจาก และนากุ้ง
สภาพทางเศรษฐกิ จ การประกอบอาชี พ ของ ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ด้ า น
การเกษตร เช่น ทํานา ทําไร่จาก ด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์ไว้จําหน่าย เช่น โค สุกร ด้านประมง มีการ
เลี้ยงปลา กุ้งขาว กุ้งกุลาดํา
วิสัยทัศน์
“ตําบลน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ก้าวนําการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต เพิ่มผลผลิตการเกษตร”
พันธกิจ
1. จัดให้มีการบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา
2. บํารุงและส่งเสริมการศึกษา
3. บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
6. พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการบริ ก ารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาคุณภาพชีวิต สําหรับคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส ให้มีปัจจัยพื้นฐาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนทั่วไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมโรงเรียน ชุมชนและครอบครัว ให้มีบทบาทคุณภาพ
ชีวิตพึ่งตนเองได้ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้เอื้ออํานวย และภารกิจที่เปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจาก
กระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น
2. การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการ
บริการตลอดจนเพิ่ มประสิท ธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ให้ มีการบริหารจัดการที่ดี ให้บ ริการประชาชน
รวดเร็ว เสมอภาค และมีความประทับใจ สนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการบริหารงาน
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในทุก ๆ ด้าน ให้เกิดผลพัฒนาที่ยั่งยืน
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒ นาและแนวทางพัฒ นาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่าง
ทั่วถึง
๑.๒ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ
๑.๓ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุก
พื้นที่
๑.๔ ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑.๕ ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม
๒. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทุกด้าน
๒.๒ พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
๒.๓ รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ
๒.๔ พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย
(แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชนและสถานพยาบาล
๒.๕ รณรงค์ ป้ อ งกั น ควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด เพื่ อ ลดจํ า นวนผู้ เสพและ
ผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง
๒.๖ รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกัน การเกิดโรคไม่ติดต่อ
เฝ้าระวังป้องกัน ปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่
๒.๗ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการบรรเทาสา
ธารณภัยเพื่อ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒.๘ พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกําลังกายและเล่นกีฬา จัดหา
สถานที่ จัดกิจกรรม ออกกําลังกายและเล่น กีฬาอย่างทั่วถึง
๒.๙ ส่ งเสริม การทํ านุ บํ ารุงและรัก ษา ศิล ปวัฒ นธรรม จารีตประเพณี ภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่ น
พัฒนา ฟื้นฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทาง วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่
สู่สังคมโลก
๒.๑๐ สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และพึ่งพา ตนเองได้
๒.๑๑ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
๒.๑๒ สนับสนุนการจัดทําและใช้แผนชุมชน
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๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ
๓.๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พั ฒ นาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ พัฒ นาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจ
ชุมชน สนับสนุน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้าน
การเกษตรอุตสาหกรรมและบริการฯลฯ
๓.๓ ส่งเสริมการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงาน
ทดแทน
๓.๔ สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
๓.๕ จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
๓.๖ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด
ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด
๓.๗ ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่อเที่ยว
๓.๘ ส่ งเสริม สนั บ สนุ น การวิจัย พั ฒ นาที่ ผ สมผสานภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น กั บ องค์ ค วามรู้ใหม่
สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสําคัญกับความสอดคล้องกับ
ความต้องการ
ภาคเศรษฐกิจชุมชน
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
๔.๑ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
๔.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ต้นน้ําและลุ่มน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบ
ช่วยตัดสินใจ ในการบริหารจัดการน้ําระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ําแล้งและน้ําท่วม
๔.๓ ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ใน
ขีดความสามารถ การรองรับของระบบนิเวศ
๔.๔ ส่งเสริมการดํารงชีวิติตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภคอย่างพอเพียงและยั่งยืน
การสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
๔.๕ ส่ งเสริม ให้ ชุมชน หมู่ บ้ านมีส่วนร่วมในการบริห ารจัด การเพื่ อ ลดมลพิ ษ และควบคุ ม
กิจกรรมที่จะส่งผล กระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไฟการจัดการขยะ
ชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการ สร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัด
แยกขยะใน แหล่งกําเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขน
และ
กําจัดขยะแบบรวม
๔.๖ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้าง
จิตสํานึกของชุมชน ในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
๔.๗ ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใส
สะอาด
๔.๘ สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทําแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
๔.๙ ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์
ฟื้นฟูความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษาปกป้องระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ชุมชน
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- 14 -

๕. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
๕.๑ รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตสํานึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒ นาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
สนับสนุนให้ใช้ ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน
ลดขั้นตอนการทํางานเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
๕.๓ พั ฒ นาและส่งเสริมการจัดทํ าแผนพั ฒ นาท้องถิ่นที่ ตอบสนองความ ต้องการในระดับ
ชุมชนภายใต้ กระบวนการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการ
ติดตาม ประเมินผล
๕.๔ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรขององค์ ก รอย่ า งสม่ํ า เสมอและต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 งานคมนาคม การก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน และระบบระบายน้ํา
1.2 งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการอื่นๆ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคม
2.1 ด้านการศึกษา
2.2 ด้านสวัสดิการสังคม-สังคมสงเคราะห์
2.3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
2.4 การให้บริการด้านสาธารณสุข
2.5 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
2.6 ด้านการป้องกันภัย และรักษาความสงบภายใน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 ด้านการส่งเสริมศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบล
3.2 ด้านส่งเสริมอาชีพ
3.3 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
4.1 พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการ
4.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
4.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
5.2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกําจัดขยะและมลพิษ
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เป้าประสงค์
๑) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒) การส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม กาจัดการศึกษา
๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทําให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัด
๑) ประชาชนในเขตตําบลขนาบนากมีแหล่งน้ําในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๕
๒) ในเขตตําบลขนาบนากมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐
๓) ประชาชนมีความรู้มากขึน้ ร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
๔) ประชาชนในเขตตํ าบลขนาบนกร้ อ ยละ ๘๐ มี ค วามรู้แ ละมี ส่ ว นร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐
๖) ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
๗) ชุมชนในเขตตําบลขนาบนากร้อยละ ๖๐ น่าอยู่อย่างสงบสุข
๘) การบริการจัดการของตําบลขนาบนากมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
๙) การบริการจัดการของตําบลขนาบนากมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
ค่าเป้าหมาย
๑) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒) ประชาชนได้รับการ บํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และการจัดการศึกษา
๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทําให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์
๑) พั ฒ นาขุ ด ลอก คู ค ลองและจั ด สร้ า งแหล่ ง น้ํ า สงวนและเก็ บ กั ก น้ํ า เพื่ อ
การเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง
๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้
เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๓) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการ
ถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจําหน่วยและ
เพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด
๔) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน
และชุมชนให้พฒ
ั นาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของ
แรงงานในท้องถิ่น
๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
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๖) ดําเนิ นการโครงการ เพื่ อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญ หา อุปสรรค
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม)
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง
๗) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับ
ความจําเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
๘) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๙) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู้
๑๐) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันภั ย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิ ดในเขตชุม ชนและ
สถานที่สําคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
๑๒) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลองและป่า
ไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสํานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
องค์ การบริห ารส่วนตําบลขนาบนาก ได้ป ระชาคมหมู่ บ้านเพื่ อรับทราบปั ญ หาและความ
ต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยรวบรวมปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านต่าง ๆ มาวิเคราะห์
และสรุปผลโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
ด้าน
๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน

ขอบข่ายและ ปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ
๑.๑ แหล่งน้ําและน้ําประปา
ในการอุปโภค-บริโภค
๑.๒ ไฟฟ้า
1.3 เส้นทางคมนาคม
๑.4 เส้นทางคมนาคม
สาธารณะ

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

๒.๑ ด้านสาธารณสุข

๒.2 การอุปโภค-บริโภค

สาเหตุของปัญหา
ขาดแคลนแหล่งน้ําในการเกษตรและน้ําประปาสําหรับอุปโภคบริโภคยังไม่พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน
ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด
ถนนส่วนใหญ่ในพื้นที่ อบต.เป็นหินคลุก ไม่สะดวกในการเดินทาง
เมื่อเกิดน้ําท่วมขังหรือฝนตกหนัก จะเป็นหล่มเป็นบ่อ ได้ง่าย
ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
และอบต.ไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ
๑) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ
๒) ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น
เบาหวาน ความดัน
๓) ยาเสพติด
๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
ประชาชนบางครัวเรือน บริโภคน้ําที่ยังไม่สะอาดและมีสิ่งเจือปน
เช่น จากน้ําฝน น้ําที่ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน
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ด้าน
๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต (ต่อ)

๓. ด้านเศรษฐกิจ

ขอบข่ายและ ปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ
๒.3 สังคมในชุมชน

๓.๑ การวางแผน
3.2 การเพิ่มรายได้
๓.๓ สินค้าการเกษตร
๓.๔ การท่องเที่ยว

4. ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5. ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

4.๑ พืชการเกษตรเสียหาย
4.๒ แนวกันคลื่น

สาเหตุของปัญหา
๑) การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้
รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน
๒) เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามลําพัง และ
รับภาระในการดูแลเด็ก
๓) ผู้พิการไม่ได้รับความช่วยเหลือในดํารงชีวิต
๔) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สาเสพติด และ
ท้องก่อนวัยอันสมควร
๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจําป
ประชาชนไม่มีการวางแผนในใช้จ่ายเงินที่รัดกุม
ประชากรส่วนใหญ่ทํางานเพียงด้านเดียวคืออาชีพหลัก ไม่มีอาชีพ
เสริม
๑) ประชาชนขาดสถานที่จําหน่ายสินค้า
๒) ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ําระยะทางในการขนส่งผลผลิต
ไกลจากแหล่งรับซื้อ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยว
น้ําเค็มเข้ารุกล้ําพื้นที่การเกษตร ทําให้ผลผลิตเสียหาย
การพังทะลายของชายหาดบริเวณ หมู่ที่ 7,9,10 มีมากขึ้นทุกปี
และแนวโน้มทวีความรุ่นแรงมากขึ้น

5.๑ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพรีและ๓มิปัญหาท้องถิ่น ถูกลืมเลือน
ประเพรีและภูมิปัญหา
ไปมาก
ท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไปมาก
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5. ภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนากนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ ไขปั ญ หาร่วมสร้างร่วมจัดทํ าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม ชน ในเขตพื้ นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลจะสมบูรณ์ได้ จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา
และความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก ยังได้เน้นให้คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริมและการพัฒนา
เยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้าน
พัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และเศรษฐกิจแบบพอเพียง
การวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล และการใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่า
องค์การบริหาร ส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดําเนินการแก้ไขปั ญ หาในเขตพื้ นที่ให้ ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนอย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการดําเนินการตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล การกําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกําหนด
แบ่งภารกิจได้เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกําหนดอยู่ใน พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
๕.๑ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน มีภารกิจที่เกีย่ วข้อง ดังนี้
(๑) จัดให้มแี ละบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑))
(๒) ให้มีน้ําเพือ่ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑))
(๓) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘(๒))
(๔) ให้มแี ละบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา ๖๘(๓))
(๕) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖(๔))
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖)๕))
๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖))
(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓))
(๓) ให้มแี ละบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา ๖๗(๔))
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(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส(มาตรา ๑๖(๑๐))
(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖(๒))
(๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา ๑๖(๕))
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙))
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีภารกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔))
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘(๘))
(๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓))
(๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖(๑๗))
(๕) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘))
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ ว
มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖)
(๒) ให้มแี ละส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕))
(๓) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗))
(๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐))
(๕) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒))
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘(๑๑))
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖))
(๘) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗))
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา (๖๗))
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒))
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา ๑๗(๑๒))
๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มาตรา ๖๗(๘))
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕))
(๓) การจัดการศึกษา (มนตรา ๑๖(๙)
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(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(มาตรา ๑๗(๑๘))
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๔๕(๓))
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจําเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙))
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖))
(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(มาตรา ๑๗(๓))
(5) การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา๑๗(๑๖))
ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน ตามที่กฎหมายกําหนดให้อํานาจองค์การบริหารส่วนตําบล สามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนากได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึง
ความต้ อ งการของประชาชนในเขตพื้ น ที่ ประกอบการดํ า เนิ น การขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลจะต้ อ ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เป็นสําคัญ
หมายเหตุ : มาตรา ๖๗, ๖๘ หมายถึง พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา
๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนกระจาย อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒
การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนตําบลขนาบ
นากแบบองค์รวม มีดังนี้
แนวทางการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จุดแข็ง / โอกาส

จุดอ่อน/อุปสรรค

จุดแข็ง
- มีถนนคมนาคมสายหลักที่เดินทาง
สะดวก สามารถติดต่อได้ตลอดทั้ง
ท้องถิ่น อําเภอและจังหวัด

จุดอ่อน
- การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่
ครบทุกโครงการเพราะมีงบประมาณ
จํากัด
- น้ําประปาและไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุม
โอกาส
อุปสรรค
- พ.ร.บ.การกระจายอํานาจแก่องค์กร - สภาพภูมิประเทศ สภาพน้ําขึ้นน้ํา
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ทําให้ ลง การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมาก
อบต.มีรายได้เพิ่มขึ้นในการนําไปพัฒนา ทําให้การดําเนินโครงการล่าช้า และ
โครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งด้านอื่น ๆ
เกิดความเสียหายขึ้นส่งผลกระทบต่อ
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
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แนวทางการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

จุดแข็ง / โอกาส

จุดอ่อน/อุปสรรค

จุดแข็ง
- การประมงเป็นอาชีพหลักที่สามารถ
ใช้ประกอบอาชีพ เป็นแหล่งผลิตอาหาร
ที่สําคัญ
- มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้ง
สภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การส่งเสริม
การท่องเที่ยว
- มีการคมนาคมขนส่งสามารถติดต่อได้
สะดวก
โอกาส
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน
สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความ
มั่นคงของอาหารและพลังงาน

จุดอ่อน
- ขาดการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
- ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อ
ร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ผลิต
- ปัญหาหนี้สนิ ของเกษตรกร
- ขาดการปรับปรุงและส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยว

อุปสรรค
- ราคาสินค้าประมงและเกษตรไม่
แน่นอน
- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
จุดอ่อน
จุดแข็ง
- มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
- เด็กวัยรุ่นยึดติดและเลียนแบบกับ
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน
สังคมนิยมมากขึ้น
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- คนบางกลุ่มขาดความมีส่วนร่วม
- มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาที่มี ความสามัคคี
ความพร้อมมีศกั ยภาพในการจัด
- ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและ
การศึกษา
บริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพิ่มมาก
- มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและ ขึ้น
เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่ง
วัฒนธรรม
โอกาส
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะทําให้
อุปสรรค
ภายในจังหวัดมีการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น - สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต
ต่างๆในเขตจังหวัด
เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน
- พ.ร.บ.กระจายอํานาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้
อบต. มีอํานาจหน้าที่จัดการศึกษา
- รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมี
บทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่
ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
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แนวทางการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข

ด้านพัฒนาการเมือง
และการบริหาร

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จุดแข็ง / โอกาส

จุดอ่อน/อุปสรรค

จุดแข็ง
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแล
อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศกั ยภาพ
สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนได้ดีในระดับหนึ่ง
โอกาส
- ประชาชนสามารถเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้ง่าย
เนื่องจากเป็นพื้นที่ไม่ห่างไกล
จุดแข็ง
- มีการมอบอํานาจการบริหารงาน
ตามลําดับชั้นมีการแบ่งแยกหน้าที่
มอบหมายความรับผิดชอบชัดเจน
- มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็น
ธรรม
- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทํากิจกรรมต่างๆ
โอกาส
- รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่
ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอํานาจสู่
ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

จุดอ่อน
- ประชาชนบางกลุ่มขาดการดูแลเอา
ใจใส่สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
อุปสรรค
- สภาพพื้นที่ในตําบลเป็นแหล่งน้ํา
บ่อกุ้ง
บ่อปลา ทําให้เกิดแหล่งเพาะพันธ์ยุง
จุดอ่อน
- ความต้องการของประชาชนมีสูงแต่
องค์การบริหารส่วนตําบลตอบสนอง
ได้น้อย
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางส่วนขาดความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมาย อํานาจหน้าที่

อุปสรรค
- ประชาชนบางกลุ่มมีอาชีพรับจ้าง
รายวันจึงไม่ได้เข้า
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ
บทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล
จุดแข็ง
จุดอ่อน
- พื้นทีใ่ นตําบลเป็นป่าชายเลนและติด - ประชาชนขาดจิตสํานึกในการ
ทะเลที่มสี ภาพสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
อาศัย
สิ่งแวดล้อม
- สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจาก - การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย
ยังไม่มีอุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่
หนาแน่น
โอกาส
อุปสรรค
รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสําคัญกับ เกิดภัยธรรมชาติน้ําทะเลหนุนสูงและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง กัดเซาะชายฝั่งทําให้ต้นไม้ บ้านเรือน
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดความเสียหาย
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แนวทางการพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม

จุดแข็ง / โอกาส

จุดอ่อน/อุปสรรค

จุดแข็ง
- มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน
กลุ่มสตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ
โอกาส
- พ.ร.บ.กระจายอํานาจองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อํานาจ
หน้าที่ อบต. ในการจัดบริการสาธารณะ
ทางด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนา
ชุมชนมากขึ้น
- นโยบายรัฐบาลป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ

จุดอ่อน
- ปัญหาการลักขโมย
- ปัญหาการพนัน
- การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการ
ภารกิจหลัก
๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากําลัง
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ ส่วน
ราชการ ได้แก่
1) สํานักปลัด อบต.
2) กองคลัง
3) กองช่าง
ทั้งนี้ ได้กําหนดกรอบอัตรากําลังข้าราชการจํานวนทั้งสิ้น ๒๐ อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ
(โดยให้แยกประเภทด้วย) จํานวน 10 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา รวมกําหนดตําแหน่งเกี่ยวกับ
บุคลากรทั้งสิ้น จํานวน ๓2 อัตรา

8. โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ
๘.๑ โครงสร้างส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก ได้กําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการโดยกําหนด
ตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ให้ตรงกับภารกิจดังกล่าวตามโครงสร้างการกําหนด ส่วนราชการ ดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน
1. สํานักงานปลัด อบต.
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
๑.๒ งานนโยบายและแผน
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
๑.๔ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
๑.๕ งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
2.กองคลัง
2.1 งานการเงิน
๒.๒ งานบัญชี
2.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. กองช่าง
๓.๑ งานก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๓ งานผังเมือง
๓.๔ งานประสานสาธารณูปโภค

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่
1. สํานักงานปลัด อบต.
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
๑.๔ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
๑.๕ งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
2.กองคลัง
2.1 งานการเงิน
๒.๒ งานบัญชี
2.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. กองช่าง
๓.๑ งานก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๓ งานผังเมือง
๓.๔ งานประสานสาธารณูปโภค

หมายเหตุ
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8.2 การวิเคราะห์การกําหนดตําแหน่ง
อัตรากําลังทั้งสิ้น ๓๒ ตําแหน่ง เป็นพนักงานส่วนตําบล ๒๐ ตําแหน่ง พนักงานจ้าง ๑๒ ตําแหน่ง ดังนี้
ที่
๑.
๒.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ตําแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
สํานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสํานักปลัดฯ (นักบริหารงานทั่วไป)
นิติกร
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน
ครู
ครู
ครู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นักการ
กองคลัง
ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินเดือน/
ค่าจ้าง

ระดับ

จํานวน
อัตรา

กลาง
ต้น

1
1

31,900
24,010

7,000
3,500

ต้น
ปฏิบัติการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ค.ศ.1
ค.ศ.๑
ค.ศ.๑
ภารกิจ
ภารกิจ
ทั่วไป

1
1

-ว่าง22,620
25,970
19,860
24,970
22,170
21,500
21,570
21,150
20,320
12,520
12,160
๙,๐๐๐

๓,๕๐๐
-

ต้น
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
ชํานาญงาน
ปง/ชง.
ภารกิจ

๑
1
1
1

25,470
24,490
22,170
18,060
12,030

3,500
ว่าง
-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ภารกิจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ภารกิจ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1

1
1

เงินประจํา
ตําแหน่ง

10,270
11,500
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ตําแหน่ง

เงินเดือน/
ค่าจ้าง

ระดับ

จํานวน
อัตรา

ต้น

1

34,010

ปฏิบัติงาน
ภารกิจ
ภารกิจ
ทั่วไป
ภารกิจ
ภารกิจ
ภารกิจ

1

16,920
12,440
11,500
9,000
10,180
9,400
-ว่าง-

เงินประจํา
ตําแหน่ง

กองช่าง

24
25
26
27
28
29
30
31

ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
นายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
คนงานทั่วไป
พนักงานผลิตน้ําประปา
พนักงานผลิตน้ําประปา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
รวมทั้งสิ้น

1
1
1
1
1

1
32

๓,๕๐๐
-

จากข้อ 8.1 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก ได้วิเคราะห์การกําหนดตําแหน่ง
จากภารกิจที่จะดําเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่
ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนํามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตําแหน่งใด จํานวนเท่าใด ในส่วนราชการใดในระยะเวลา
3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิท ธิภาพ ประสิท ธิผล โดยนําผลการวิเคราะห์ตําแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ปี
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1)
ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง และมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญ ชา ฝ่ายข้าราชการ
ประจําโดยกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วนราชการ การกําหนดสายงานในองค์การ
บริหารส่วนตําบลขนาบนาก เพื่อพิจารณาปรับลด หรือเพิ่มอัตรากําลังในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ 2561 – 2563 นั้น พิจารณาจาก สายงานในแต่ละส่วนราชการ จํานวนคนที่ประกอบไปด้วย
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง เพื่อนําเอาจํานวนคนมาเปรียบเทียบสัดส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละ
สายงาน เพื่ อ ได้ ค่ า ปริ ม าณงานในภาพรวม และเมื่ อ นํ า ปริ ม าณของแต่ ล ะสายงานในภาพรวมที่ ได้ ม า
เปรียบเทียบการกําหนดจํานวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง
จํานวนพนักงาน (อัตราที่มี)
พนักงานส่วน
พนง.จ้าง พนง.จ้าง
ตําบล
ภารกิจ
ทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
3
1
1
งานกฎหมายและคดี
๑
งานนโยบายและแผน
1
สํานักงานปลัด งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
๔
๑
วัฒนธรรม
ส่วนราชการ

งาน
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ส่วนราชการ

กองคลัง

กองช่าง

งาน
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานผังเมือง
งานประสานสาธารณูปโภค

จํานวนพนักงาน (อัตราที่มี)
พนักงานส่วน
พนง.จ้าง พนง.จ้าง
ตําบล
ภารกิจ
ทั่วไป
๑
1
๒
๑
๑
1
1
๒
๒
๒
-

เมื่ อได้ จํานวนพนั กงานส่วนตําบล และพนั กงานจ้างในแต่ ละส่ วนราชการ แต่ ล ะสายงาน
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก ได้นําเอาจํานวนพนักงานส่วนตําบลแต่ละสายงานที่
มีกรอบอัตรากําลังมากําหนดตําแหน่งตามทักษะ ความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ที 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์
- พั ฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่ อรองรับการ
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ โดยการก่ อ สร้ าง ปรั บ ปรุ ง
บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา และจัดระบบ
การคมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย เช่น ป้ายบอกเส้นทาง
ไหล่ทาง สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆและย่านชุมชน

ตําแหน่งพนักงาน
ทีก่ าํ หนดรองรับ
- ปลัด อบต.
- ผอ.กองช่าง
- นักวิเคราะห์ฯ
- นายช่างโยธา
- จพง.ธุรการ กองช่าง
- ผช.นายช่างโยธา
- ผช.นายช่างไฟฟ้า
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาคนและสังคม

ตําแหน่งพนักงาน
ทีก่ าํ หนดรองรับ
- ให้ บริ การด้ านสาธารณสุ ข ดู แลควบคุ ม บริ หารจั ดการ - ปลัด อบต.
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย ป้องกัน โรคติดต่อ ให้บริการด้าน - รองปลัด อบต.
ทันตกรรม การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจากยา - นักพัฒนาชุมชน
เสพติด ทั้งชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานรัฐในพื้นที่
เป้าประสงค์

- ให้การศึกษากับเด็กก่อนวัยเรียน บริหารจัดการกับเด็กและ
เยาวชนในพื้ นที่ อนุ รั กษ์ ประเพณี วั ฒนธรรมศาสนา มี
คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมด้าน
การกี ฬ าและนั น ทนาการ และสิ่ งเสริ ม การศึ ก ษา นอก
สถานศึกษา ให้กับเด็กและเยาชนนอกสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านเศรษฐกิจ

- ปลัด อบต.
- รองปลัด อบต.
- นักวิชาการศึกษา
- ครู /ผช.ครู ผดด

- การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริมการ - ปลัด อบต.
ประกอบ อาชี พที่ ยั่ งยื น และมี รายได้ ที่ มั่ นคง พั ฒนาและ - รองปลัด อบต.
สนับสนุนสวัสดิการ เด็ก เยาวชน สตรี คนชราผู้ด้อยโอกาส - นักพัฒนาชุมชน
- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ําเพื่ออุปโภค – บริโภค การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว อาคาร
บ้านเรือน สนามกีฬา สวนสาธารณะ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และมีการบริการพื้นฐานที่สะดวกและ
เพียงพอ

- ปลัด อบต.
- รองปลัด อบต.
- ผอ.กองช่าง
- นายช่างโยธา
- จพง.ธุรการ กองช่าง
- พนักงานผลิตน้ําประปา
- ผช.นายช่างโยธา
- ผช.นายช่างไฟฟ้า
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านสิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
- ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน การพัฒนาบุคลากรทาง
การเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มี
ตลาดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจําหน่ายสิ้นค้าการเกษตร
การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ําธรรมชาติ คู คลอง
หนอง บึง แหล่งน้ําชลประทาน ให้สามารถเก็บกักน้ําได้
ตลอดปี ฟื้นฟูและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ําธรรมชาติ ฯลฯ

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร ให้เงินเดือนค่าจ้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการบริหารจัด การ ค่าตอบแทน บรรจุแต่งตั้ง สรรหา พัฒนา ในสังกัด
องค์กรภายใต้ระบบธรร ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส
มาภิบาล

ตําแหน่งพนักงาน
ทีก่ าํ หนดรองรับ
- ปลัด อบต.
- หน.สํานักปลัด
- นักพัฒนาชุมชน

- ปลัด อบต.
- ผอ.กองช่าง
- นักวิเคราะห์ฯ
- นายช่างโยธา
- จพง.ธุรการ กองช่าง
- ผช.เจ้าพนักงานประปา
- ปลัด อบต.
- หัวหน้าสํานักปลัด
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักจัดการงานทั่วไป
- ผช.จพง.ธุรการ สํานักงาน
ปลัด

- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้ และ - ปลัด อบต.
- ผอ.กองคลัง
สถานที่ปฏิบัติราชการ ควบคุมด้านงบประมาณให้มี
- นักวิชาการคลัง
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- จพง. พัสดุ
- ผช.จนท.ธุรการ กองคลัง
- ผช.จพง.พัสดุ
- ผช.จพง.จัดเก็บฯ
- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสําคัญ
- พนั ก งานส่ ว นตํ า บลทุ ก
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการ ระดับ
กําหนดวิสัยทัศน์ ความต้องการการแก้ปัญหา
ประเมินผลและตรวจสอบได้ และการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
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องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนากได้วิเคราะห์กําหนดตําแหน่งตามภารกิจที่ได้ดําเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทํ ากรอบโครงสร้างอัตรากําลังใหม่แล้ว เพื่ อประมาณการใช้แผนอัตรากํ าลัง
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างในอนาคต ว่าในระยะเวลา 3 ปี ต่อไปข้างหน้าจะมีการใช้จํานวนพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างจํานวนเท่าใด จึงเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลขนาบนาก ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ส ามารถบริ ห ารงานเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล โดยนํ า ผลการวิ เคราะห์ ตํ า แหน่ ง มากรอกข้ อ มู ล ลงในแผนอั ต รากํ า ลั ง 3 ปี
(พ.ศ. 25๖๑-256๓) ดังนี้

กรอบอัตรากําลัง 3 ปี ระหว่างปี 25๖๑ – 256๓
ส่วนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
สํานักงานปลัด อบต. (๐๑)
หัวหน้าสํานักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
นิติกร ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
ครู
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
นักการ
กองคลัง (๐๔)
ผู้อํานวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)
นักวิชาการคลัง ปก./ชก.
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กรอบอัตรา
กําลังเดิม
1

อัตราตําแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
25๖๑
25๖๒
256๓
1
1
1

เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

25๖๑

25๖๒

256๓

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

1
1
1
1
๑
๑
๑
3

1
1
1
1
๑
๑
๑
3

1
1
1
1
๑
๑
๑
3

1
1
1
1
๑
๑
๑
3

-

-

-

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1
2

1
1
1
1
2

1
1
1
1
2

1
1
1
1
2

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

ว่างเดิม

ว่างเดิม
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ส่วนราชการ
กองช่าง(๐๕)
ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ๗ ระดับต้น)
นายช่างโยธา ปง./ชง.
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)
พนักงานผลิตน้ําประปา
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน

รวม

กรอบอัตรา
กําลังเดิม

อัตราตําแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
25๖๑
25๖๒
256๓

เพิ่ม/ลด

25๖๑

25๖๒

256๓

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

๑
๑
1

๑
๑
1

๑
๑
1

๑
๑
1

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

32

32

32

32

-

-

-

หมายเหตุ

ว่างเดิม
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก
ปลัด อบต.
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง
รองปลัด อบต.
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น

สํานักงานปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
-งานบริหารทั่วไป
-งานนโยบายและแผน
-งานกฎหมายและคดี
-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
-งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น
-งานการเงิน
-งานบัญชี
-งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
-งานก่อสร้าง
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-งานผังเมือง
-งานประสานสาธารณูปโภค
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โครงสร้างของสํานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (๑)

งานบริหารทั่วไป

งานนโยบายและแผน

- นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. (๑)
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (๑)
- ผช.จพง.ธุรการ (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ
- นักการ (1) พนักงานจ้างทั่วไป

งานกฏหมายและคดี

- นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปก./ชก. (๑)

- นิติกร ปก./ชก. (1)

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (๑)

- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (๑)
- ครู (3)
- ผู้ดูแลเด็ก (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ

ประเภท

อํานวยการระดับต้น

วิชาการ ระดับ
ชํานาญการ

วิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ

ทั่วไป ระดับ
อาวุโส

ทั่วไป ระดับ
ชํานาญงาน

ทั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ครู อันดับ คศ.1

จํานวน

1

3

3

-

-

-

1

2

3
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โครงสร้างของกองคลัง.
ผู้อํานวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

งานการเงิน

งานบัญชี

- นักวิชาการคลัง ปก./ชก. (1)
- ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ (1)rพนักงานจ้างตามภารกิจ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง (๒)ว่าง

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.(๑)
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.(1)
- ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ - ผช.จพง.พัสดุ (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ

ประเภท

อํานวยการระดับต้น

วิชาการ ระดับ
ชํานาญการ

วิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ

ทั่วไป ระดับ
อาวุโส

ทั่วไป ระดับ
ชํานาญงาน

ทั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ

จํานวน

1

๑

๑

-

๑

2

-

3
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โครงสร้างของกองช่าง

ผู้อํานวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

งานผังเมือง

งานประสานสาธารณูปโภค
- พนักงานผลิตน้ําประปา (2)
พนักงานจ้างภารกิจ
- ผช.นายช่างไฟฟ้า (1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ

- นายช่างโยธา ปง./ชง. (1)
- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผช.ช่างโยธา (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ
- คนงานทั่วไป (1) พนักงานจ้างทั่วไป
ประเภท

อํานวยการระดับต้น

วิชาการ ระดับ
ชํานาญการ

วิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ

ทั่วไป ระดับ
อาวุโส

ทั่วไป ระดับ
ชํานาญงาน

ทั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ

จํานวน

1

-

-

-

1

-

1

5
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตําแหน่งและการกําหนดเลขที่ตําแหน่งในส่วน
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่สําคัญ ที่สุดขององค์กรก็คือ
ทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรทางการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรในการดําเนินงาน
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพ
ของบุคลากรเป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่าง
ปริมาณคนและปริมาณงาน และคุณ ภาพของบุคลากรให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะต้องมีการวาง
แผนการใช้ กําคลั งคนอย่างเหมาะสม และมี การพั ฒ นาบุ คลากรในทุ กระดับขององค์ กรให้มี ศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กร อันได้แก่ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ในสังกัด ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานให้สําเร็จผลตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่กําหนดไว้ จึงได้กําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงานไว้ดังนี้
1) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามหน่ วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพั ฒ นาบุคลากรท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพื่อพัฒนา
ทักษะความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) จัดให้ มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยองค์การบริหารส่วน
ตําบลขนาบนากเป็นผู้จัดอบรมเอง หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงกัน เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายของบุคลากร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือประสบการณ์ในการทํางานระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเอง หรือผู้ชํานาญงาน หรือ ผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอื่น ๆ ตลอดจนถึงการขอรับ
คําแนะนําปรึกษาจากผู้กํากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ
4) จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลาการ
สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานให้สูงขึ้น
5) ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น บุ ค ลากรให้ ต ระหนั ก ถึ งการเป็ น ผู้ รั บ ใช้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ การ
ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาคและทั่วถึง อํานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้ความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
มาก เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ลดความซ้ําซ้อน
ของานและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จําเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น
7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่าน
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ต่อไป และส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร นําหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
ใช้อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลกําหนด
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาบนาก ได้จัดทําประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ตามแนวทางที่คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้แนะนําไว้ เพื่อให้
บุคลากรของหน่วยงานได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทาง ดังนี้
คุณธรรม จริยธรรมต่อตนเอง
1. เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตน ให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
2. ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย
3. มี ทั ศ นคติ ที่ ดี และพั ฒ นาตนเองให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม รวมทั้ ง เพิ่ ม พู น ความรู้
ความสามารถ และทักษะ ในการทํางานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
คุณธรรม จริยธรรมต่อหน่วยงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร
ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสําคัญ
3. ประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่าง
เต็มที่
4. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สนิ ของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้
เสียหายหรือสิน้ เปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเออง
คุณธรรม จริยธรรมต่อผูบ้ ังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บงั คับบัญชาและผู้ร่วมงาน
1. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้าน
การให้ความคิดเห็น การช่วยทํางาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิง่ ที่เห็นว่าจะมีประโยชน์
ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
2. ผู้บังคับบัญชา ดูแลเอาใจใส่ผู้อยูใ่ ต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ กําลังใจ
สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการ
และเหตุผลที่ถกู ต้องตามทํานองคลองธรรม
3. ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วม
ใจในบรรดาผู้รว่ มงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4. ละเว้นจากการนําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
5. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ และมนุษยสัมพันธ์อันดี
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คุณธรรม จริยธรรมต่อประชาชนและสังคม
1. ให้บริการประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยความเป็นธรรมเอื้อเฟื้อมีน้ําใจ และใช้
กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ
ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ
ต่อไป
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