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มกราคม 2563

ข

สารบัญ
หนา
คํานํา……………………………………………………………………………………………………………………….

ข

สารบัญ...................................................................................................................................

ค

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป…………………………………………………………………………………………………

1

สวนที่ 2 ขอมูลอัตรากําลังและโครงสรางสวนราชการ……………………………………………………

6

สวนที่ 3 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล……………………………………….………….

13

สวนที่ 4 ผลการดําเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล…………………………………………………

15

สวนที่ 5 ผลการวิเคราะห0การบริหารทรัพยากรบุคคล……………………………………………………

20

ค

-1-

สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. ดวงตราประจําองคการบริหารสวนตําบล
1.1 ภาพดวงตรา

ภาพที่ 1 ดวงตราสัญลักษณองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม"
1.2 ความหมายของภาพดวงตรา
ความเป%นมาของตําบลบางใบไม" ตําบลบางใบไม" อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี เป%นตําบล
ที่มีลําคลองเป%นจํานวนมาก สองข"างเป%นป,าไม"เบญจพรรณ ในลําคลองจะมีใบไม"ลอยทับถมกันเป%นจํานวนมาก
ทําให"น้ําขึ้นลงไมสะดวก ซึ่งเกิดขึ้นในทุกหมูบ"านทั้งตําบล ราษฎรจึงได"ให"ชื่อวาตําบลบางใบไม"สืบเนื่องมาจนถึง
ป6จจุบันนี้
2. การจัดตั้ง
กระทรวงมหาดไทยได" ป ระกาศจั ด ตั้ ง องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบางใบไม" เมื่ อ วั นที่ 19
ธันวาคม 2539
3. พื้นที่และอาณาเขต
1. สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1.1 ที่ตั้ง ตําบลบางใบไม"เป%นตําบลที่ตั้งหางจากอําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี หางจากตัวเมือง
ประมาณ 2 กิโลเมตร ด"วยลักษณะพื้นที่ของตําบลมีลําคลองเป%นจํานวนมาก สองข"างเป%นป,าไม"เบญจพรรณ
ในลําคลองจะมีใบไม"ลอยทับถมกันจนน้ําขึ้นลงไมสะดวก จึงได"นําเหตุผลดังกลาว มาตั้งชื่อตําบลบางใบไม"
1.2 เนื้อที่ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม" มีเนื้อที่ประมาณ 10.14 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ6,337.5 ไร
1.3 ภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ตําบลบางใบไม" เป%นที่ราบลุมบริเวณริมแมน้ํา บริเวณพื้นที่มีลําคลอง
หลายสายไหลผาน
1.4 อาณาเขตของตําบลบางใบไม
ทิศเหนือ
ติดตอ ตําบลบางไทร อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี
ทิศใต"
ติดตอ แมน้ําตาปF อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี
ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลบางชนะ อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี
ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลบางไทร, ตําบลคลองน"อย อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี

-2แผนที่องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม

2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
- จํานวนหมูบ"านที่อยูในเขต อบต. บางสวน ได"แกหมูที่ 1 บ"านเบิดลาง และ หมูที่ 2 บ"านคลอง
ใหญ
- จํานวนหมูบ"านในเขต อบต. เต็มหมูบ"าน มี 3 หมูบ"าน ได"แก
หมูที่ 3 บ"านปลายคลอง
หมูที่ 4 บ"านบางไผ
หมูที่ 5 บ"านบางยาง
3.ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 2,809 คน แยกเป%นชาย 1,313 คน หญิง 1,496 คน มีความหนาแนนเฉลี่ย
277 คน/ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือน 1,339 ครัวเรือน
จํานวนประชากร
หมูที่
1
2
3
4
5

ชื่อหมูบาน
บ"านเบิดลาง

ชาย

หญิง

รวม

จํานวน
ครัวเรือน

290

314

604

299

ชื่อกํานัน/ผูใหญบาน
นางสาวจรัญญา ศรีรักษ
(กํานัน)
นางมณีวัลย อินทรแก"ว
นางจันทิรา คงชุม
นายสุรินทร จิตรจํานงค
นายอานนท พุมพฤกษ

บ"านคลองใหญ
137
195
332
170
บ"านปลายคลอง
381
377
758
329
บ"านบางไผ
207
275
482
229
บ"านบางยาง
298
335
633
242
รวม
1,313 1,496 2,809
1,339
( ที่มา : สํานักงานทะเบียนราษฎร อําเภอเมืองสุราษฎรธานี ข"อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2563)

-34. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาสทางการศึกษาถึง ม.3) 1 แหง ได"แก โรงเรียนวัดบางใบไม"
4.2 สาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 1 แหง ได"แก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางใบไม"
4.3 การสังคมสงเคราะห
- จํานวนผู"รับเบี้ยยังชีพคนชรา 467 คน
- จํานวนผู"รับเบี้ยคนพิการ
42 คน
- จํานวนผู"รับเบี้ยผู"ป,วยเอดส
2 คน
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง
- ทางบก มีถนนสายหลักคือ ถนนทางหลวงชนบทสาย 2007 และ ถนนทางหลวงสาย 420
- ทางน้ํา มีคลองหลายสายทีม่ ีการเชื่อมตอกับแมน้ําตาปF
5.2 การไฟฟ?า
ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟPาใช" 100 %
5.3 การประปา
ประชาชนในพื้นที่มากกวา 90 % ใช"น้ําจากการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎรธานี
6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทําสวนมะพร"าว มีบางสวนที่เป%นพื้นที่ปลูกปาลมและกล"วย
6.2 การประมง
ประชาชนบางสวนที่ประกอบอาชีพประมง จะเป%นลักษณะประมงขนาดเล็ก ซึ่งใช"เรือหางยาว
เป%นหลัก
6.3 การทองเที่ยว
ตําบลบางใบไม" มีกลุมทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จพอสมควร ซึ่งได"แก กลุม
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษตําบลบางใบไม"
6.4 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
ตําบลบางใบไม" มีกลุมอาชีพที่มีความเข"มแข็งด"านการประกอบอาชีพอยู 3 กลุม ได"แก
- กลุมผลิตภัณฑน้ํามันมะพร"าวสกัดเย็น
- กลุมทองเที่ยวเชิงอนุรักษตําบลบางใบไม"
- กลุมแมบ"านเกษตรกรตําบลบางใบไม"
7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
หมูที่ 1 บ"านเบิดลาง มีพื้นทีป่ ระมาณ 892 ไร ทําสวนมะพร"าวประมาณ 297 ไร,
สวนปาลมประมาณ 63 ไร และสวนกล"วยประมาณ 16 ไร
หมูที่ 2 บ"านคลองใหญ มีพื้นทีป่ ระมาณ 714 ไร ทําสวนมะพร"าวประมาณ 596 ไร, สวน
ปาลมประมาณ 127 ไร และสวนกล"วยประมาณ 32 ไร

-4หมูที่ 3 บ"านปลายคลอง มีพื้นที่ประมาณ 1,936 ไร ทําสวนมะพร"าวประมาณ 1,072 ไร,
สวนปาลมประมาณ 229 ไร และสวนกล"วยประมาณ 64 ไร
หมูที่ 4 บ"านบางไผ มีพื้นที่ประมาณ 1,357 ไร ทําสวนมะพร"าวประมาณ 893 ไร, สวน
ปาลมประมาณ 190 ไร และสวนกล"วยประมาณ 48 ไร
หมูที่ 5 บ"านบางยาง มีพื้นที่ประมาณ 1,756 ไร ทําสวนมะพร"าวประมาณ 1,191 ไร,สวน
ปาลมประมาณ 254 ไร และสวนกล"วยประมาณ 58 ไร
ในพื้นที่ตําบลบางใบไม"มีกลุมอาชีพ/องคกรตางๆดังนี้
- กลุมทองเที่ยวเชิงอนุรักษตําบลบางใบไม"
- กลุมผลิตภัณฑน้ํามันมะพร"าวสกัดเย็น
- กลุมผลิตภัณฑจากต"นจาก
- กลุมแมบ"านเกษตรกรตําบลบางใบไม"
- กลุมสตรีตําบลบางใบไม"
- ชมรมผูส" ูงอายุตําบลบางใบไม"
- กลุมสวัสดิการชุมชนตําบลบางใบไม"
7.2 ขอมูลดานการเกษตร
สวนใหญเป%นพื้นที่ทําสวนมะพร"าว สวนทีเ่ หลือเป%นสวนปาลม,กล"วย เป%นต"น
7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
พื้นที่ตําบลบางใบไม" มีลกั ษณะเป%นพื้นที่ใกล"ปากแมน้ํา ทําให"บริเวณพื้นที่มลี ําคลอง
หลายสาย โดยมีคลองสายหลักทีส่ ําคัญอยู 5 สาย
7.4 ขอมูลแหลงน้ํากิน น้ําใช
มีแหลงน้ําจากลําคลองในพื้นที่ และการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎรธานี
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
8.2 ประเพณีและงานประจําปC
- งานชักพระ-ทอดผ"าป,าประจําปFของจังหวัดสุราษฎรธานี
- งานประเพณีลอยกระทง
- งานประเพณีรดน้ําผูส" ูงอายุ (จัดในวันจบปFจบเดือน)
8.3 ภูมิปDญญาทองถิ่น
- ผลิตภัณฑน้ํามันมะพร"าวสกัดเย็น
- ผลิตภัณฑจากต"นจาก เชน น้ําส"มจาก,น้ําตาลจาก เป%นต"น
9. ฝFายบริหาร ประกอบดวย
เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม"ได"เสียชีวิตลงด"วยโรคมะเร็งลําไส" เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2559 จึงทําให"องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม"ไมมีฝ,ายบริหาร

-510. ฝFา ยสภาองคการบริหารสวนตํา บล ประกอบด" วยสภาองคการบริ ห ารสวนตํ าบลบางใบไม" จํานวน
11 คน ดังนี้
1. นายไพโรจน จันทรเหล็ก
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม"
2. นายยงยุทธ ชุมทอง
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม"
3. นายเสกสรร เพชรแก"ว
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม" หมูที่ 1
4. นายสุทธิไชย ชูสุทธิ์
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม" หมูที่ 1
5. นายนราวุธ เจริญผล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม" หมูที่ 2
6. นายเชาวลิต ชูเสนห
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม" หมูที่ 2
7. นายธีรบูรณ คงชุม
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม" หมูที่ 3
8. นายสุรชัย ยกเจริญ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม" หมูที่ 3
9. นางสาวพัชรินทร ชูวงศ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม" หมูที่ 4
10. นางจรรยา กาญจนะ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม" หมูที่ 5
11. นางเนาวรัตน เพ็ชรรัตน
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม"
(ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม")
11. ฝFายราชการประจํา ประกอบด"วยพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ"าง โดยมีปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล และหัวหน"าสวนราชการ ประกอบด"วย
1. นางเนาวรัตน เพ็ชรรัตน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม"
2. นางกชพร ฤทธิพันธุ
หัวหน"าสํานักปลัด
3. นางผกากรอง สําลี
ผู"อํานวยการกองคลัง
4. นายเจษฎา พันธุอุไร
ผู"อํานวยการกองชาง

สวนที่ 2
โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง
2.1 โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางใบไมไดกําหนดจัดโครงสรางสวนราชการภายในระดับ
กองที่ จํ าเป$ นตองมี และสวนราชการเรี ย กชื่ อ อยางอื่ น ขององคการบริ ห ารสวนตํ า บลบางใบไม เพื่ อ ให
สอดคลองกั บ สภาพป) ญ หาขององคการบริ ห ารสวนตํ า บลบางใบไม ซึ่ ง มี ภารกิ จ อํ านาจหนาที่ ที่ จ ะตอง
ดําเนิ นการแกไขป) ญหาดั งกลาวภายใตอํ านาจหนาที่ที่ กําหนดไวในพระราชบั ญญั ติส ภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของประกอบกับ องคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดภารกิจหลักและ
ภารกิจรองที่จะดําเนินการดังกลาว โดยองคการบริหารสวนตําบลกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางใหตรงกับภารกิจดังกลาว และในระยะแรกการกําหนดโครงสรางสวนราชการที่จะรองรั บ
การดําเนินการตามภารกิจนั้น อาจกําหนดเป$นภารกิจอยูในงาน หรือกําหนดเป$นฝ?าย และในระยะตอไป เมื่อ
มีการดําเนินการตามภารกิจนั้น และองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวา ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมาก
พอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป$นสวนตอไป ทั้งนี้ การกําหนดการจัดโครงสรางสวนราชการขององคการบริหาร
สวนตํ า บลบางใบไม เป$ น องคการบริ ห ารสวนตํ า บลขนาดกลาง มี ป ลั ด องคการบริ ห ารสวนตํ า บล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) และมีโครงสรางสวนราชการภายในระดับกองที่จําเป$นตองมี และสวน
ราชการเรี ยกชื่ออยางอื่นขององคการบริห ารสวนตําบลบางใบไม โดยมีการกํ าหนดโครงสรางสวนราชการ
ดังนี้
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป
ขององคการบริหารสวนตําบล และราชการที่มิไดกําหนดใหเป$นหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดในองคการ
บริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวน
ตําบลใหเป$นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล งานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย มีการแบงสวนราชการภายในออกเป$น 5 งาน ดังนี้
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานการเจาหนาที่
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
2. กองคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
เงินบําเหน็จบํานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ
การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบ
ทดลองประจําเดือนประจําปJ งานเกี่ยวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและ
ไดรับมอบหมาย มีการแบงสวนราชการภายในออกเป$น 4 งาน ดังนี้
2.1 งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
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2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
3. กองชาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดการสํารวจ ออกแบบ การจัดทํา
ขอมูลทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ
การกอสรางงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน งานกอสรางและซอมบํารุง
งานแผนงานดานวิศวกรรมและเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
การควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การ
เบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย มีการแบง
สวนราชการภายในออกเป$น 4 งาน ดังนี้
3.1 งานกอสราง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานผังเมือง
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังป#จจุบัน
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
หัวหนาสํานักปลัด อบต.ฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานการเจาหนาที่
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
2. กองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
2.1 งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
3. กองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน)
ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)
3.1 งานกอสราง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานผังเมือง
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
หัวหนาสํานักปลัด อบต.ฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานการเจาหนาที่
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
2. กองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
2.1 งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
3. กองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน)
ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)
3.1 งานกอสราง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานผังเมือง
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค

หมายเหตุ
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กรอบอัตรากําลัง 3 ป/ ระหวางป/ พ.ศ. 2564 - 2566

สวนราชการ
1. นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง
(ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
รวม
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล (01)
พนักงานสวนตําบล
2. นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน
(หัวหนาสํานักปลัด)
3. นักจัดการงานทั่วไป ชก.
4. นักทรัพยากรบุคคล ชก.
5. นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.
6. เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ปง.
7. ครู (คศ.1)

กรอบ กรอบอัตรากําลังตําแหนงที่
อัตรากําลังคน
อัตรา คาดวาจะตองใชในชวง
เพิ่ม/ลด
กําลัง ระยะเวลา 3 ป/ขางหนา
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566
1
1
1
1
1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
7

1
7

1
7

1
7

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

หมาย
เหตุ

เงิน
อุดหนุน

พนักงานจาง
พนักงานจางทั่วไป
8. คนงาน
รวม
กองคลัง (04)
พนักงานสวนตําบล
9. นักบริหารงานการคลัง ระดับตน
(ผูอํานวยการกองคลัง)
10. นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.
11. นักวิชาการจัดเก็บรายได ชก.
12. นักวิชาการพัสดุ ปก.
13. เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
พนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ)
14. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
รวม

0

1

1

1

-

-

-

1
5

1
6

1
6

1
6

+1

-

-

กําหนด
ใหม
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สวนราชการ
กองชาง (05)
พนักงานสวนตําบล
15. นักบริหารงานชาง ระดับตน
(ผูอํานวยการกองชาง)
16. นายชางโยธา ปง.
17. เจาพนักงานธุรการ ปง.
พนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ)
18. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
รวม
รวมทั้งหมด

กรอบ กรอบอัตรากําลังตําแหนงที่
อัตรากําลังคน
อัตรา คาดวาจะตองใชในชวง
เพิ่ม/ลด
กําลัง ระยะเวลา 3 ป/ขางหนา
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566
1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1
4
17

1
4
18

1
4
18

1
4
18

-

-

-

หมาย
เหตุ

สรุปกรอบอัตรากําลัง 3 ป/ (ป/งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)
ขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
ลําดับ
ที่
1
3
4
5

สวนราชการ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
กองคลัง
กองชาง
รวม

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
1
7
5
4
17

กรอบอัตรากําลังตําแหนงที่
อัตรากําลังคน
คาดวาจะตองใชในชวง
เพิ่ม/ลด
ระยะเวลา 3 ป/ขางหนา
2564 2565 2566 2564 2565 2566
1
1
1
7
7
7
6
6
6
+1
4
4
4
18
18
18
+1
-

หมายเหตุ

โครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)
สํานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
1.งานบริหารงานทั่วไป
2.งานนโยบายและแผน
3.งานการเจาหนาที่
4.งานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
5.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
1.งานการเงิน
2.งานบัญชี
3.งานทะเบียนทรัพย-สินและพัสดุ
4.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได

กองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)
1.งานก/อสราง
2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.งานผังเมือง
4.งานประสานสาธารณูปโภค
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โครงสรางของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
หัวหนาสํานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

งานบริหารทั่วไป
- นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. (1)
พนักงานจาง
- คนงาน (1)

ประเภท
จํานวน

งานการเจาหนาที่
- นักทรัพยากรบุคคล
ปก./ชก. (1)

งานนโยบายและแผน
- นักวิเคราะห-นโยบายและแผน
ปก./ชก. (1)

งานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- ครู (1)

งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน
- เจาพนักงานพัฒนาชุมชน
ปง./ชง. (1)

พนักงานส/วนตําบล (ระดับ)
พนักงานครู อบต. ลูกจาง พนักงานจาง พนักงานจาง พนักงานจาง พนักงานจาง รวม
ทั่วไป
ทั้งหมด
ครู
อํานวยการทองถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
ครู ประจํา ผูเชีย่ วชาญ ตามภารกิจ ตามภารกิจ
พิเศษ
(คุณวุฒิ)
(ทักษะ)
สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อว. ชง. ปง. ผูดูแลเด็ก
1
- 3 - 1
1
1
7
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โครงสรางของกองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)

งานการเงิน

งานบัญชี

- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. (1)
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. (1)

ประเภท
จํานวน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

- นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก./ชก.(1)
พนักงานจาง
- ผูช/วยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (1)

- นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. (1)

พนักงานส/วนตําบล (ระดับ)
พนักงานครู อบต. ลูกจาง พนักงานจาง พนักงานจาง พนักงานจาง พนักงานจาง รวม
ทั่วไป
ทั้งหมด
ครู
อํานวยการทองถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
ครู ประจํา ผูเชีย่ วชาญ ตามภารกิจ ตามภารกิจ
พิเศษ
(คุณวุฒิ)
(ทักษะ)
สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อว. ชง. ปง. ผูดูแลเด็ก
1
- 2 1 1
5

-13โครงสรางของกองชาง
ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)

งานกอสราง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

งานผังเมือง

งานประสานสาธารณูปโภค

- นายช/างโยธา ปง./ชง. (1)
- เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)
พนักงานจาง
- ผูช/วยเจาหนาที่ธุรการ (1)

ประเภท
จํานวน

พนักงานส/วนตําบล (ระดับ)
พนักงานครู อบต. ลูกจาง พนักงานจาง พนักงานจาง พนักงานจาง พนักงานจาง รวม
ทั่วไป
ทั้งหมด
ครู
อํานวยการทองถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
ครู ประจํา ผูเชีย่ วชาญ ตามภารกิจ ตามภารกิจ
พิเศษ
(คุณวุฒิ)
(ทักษะ)
สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อว. ชง. ปง. ผูดูแลเด็ก
1
- 2 1
4
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สวนที่ 3
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี ไดประกาศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 ความวา
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม โดยนางเนาวรัตน เพ็ชรรัตน ตํ าแหนง ปลัดองคการบริ หารสวนตําบล
ปฏิ บัติหนาที่ นายกองคการบริ หารสวนตําบลบางใบไม ใหความสํ าคั ญในการบริ หารทรัพ ยากรบุคคล โดย
ตระหนักเสมอวา “บุคลากร” คือ “หัวใจสําคัญของความสําเร็จขององคกร” จึงกําหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อใชเป<นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ดังนี้
1. ดานการสรรหา
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไมการวางแผนกําลังคน แสวงหาคนตามคุณลักษณะที่กําหนด
และเลือกสรรคนดีคนเกงเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป, เพื่อใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่รองรับตอ
ภารกิจองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมที่เปลี่ยนแปลงไป
๑.๒ ดําเนินการสรรหาพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจางใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน โดยมุงเนนการสรรหาภายในหวงเวลา ๖๐ วัน นับแตวันที่ตําแหนงวาง
๑.๓ การรับโอนพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป<น
พนักงานจาง โดยประกาศทางเว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม และแจงขาวประชาสัมพันธไปยัง
หนวยงานอื่นประกอบดวย ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี ๒) ที่วาการอําเภอ
เมืองสุราษฎรธานี 3) องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
๑.๔ แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม
๒. ดานการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไมดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพรอมของ
พนักงานสวนตําบลบางใบไม และพนักงานครู อบต. พัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง โดยใชเครื่องมือที่ หลากหลายตามเสนทางการพัฒ นาบุคลากร เพื่อใหสามารถรองรับภารกิ จของ
หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ป,เพื่อเป<นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแตละตําแหนง
๒.๒ ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป, โดยการจัดสงขาราชการเขารับการฝOกอบรม
ความรูตามสายงานของแตละตําแหนง
๒.๓ จัดองคความรูในองคกร (Knowledge Management : KM) ไดแก ความรูดานแผนงาน
การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออื่นๆ ที่สามารถใชเป<นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนา
ทองถิ่นใหเขมแข็ง

- 14 ๓. ดานเก็บรักษาไว
องคการบริห ารสวนตํ าบลบางใบไมตองวางจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงาน ปรับ ปรุ ง
ระบบฐานขอมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางที่มีประสิทธิภาพ และยกยอง ชมเชยบุคลากร เพื่อใหบุคลากรเกิด
ความผูกพันตอหนวยงาน
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนยบริการขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ
ใหเป<นป`จจุบัน
๓.2 จัดกิจ กรรมการยกยอง ชมเชยบุ คลากร เพื่ อเป<นการเสริ มสรางความรัก ผูก พันระหวาง
บุคลากรกับองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
๓.3 ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางเป<นไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่องคการบริหารสวนตําบล
เดื อ นกํ าหนด พรอมทั้ ง ใหการเลื่ อ นขั้ นเงิ นเดื อ นของพนั ก งานสวนตํ า บล พนั ก งานครู อบต. และเลื่ อ น
คาตอบแทนพนัก งานจางเป<นไปตามชวงเวลาที่ กําหนด หากมี พนัก งานสวนตํ าบล พนักงานครู อบต. หรื อ
พนักงานจางรองเรียน รองขอความเป<นธรรมใหรวบรวมและรีบนําเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลบาง
ใบไมพิจารณาโดยดวน
๔. ดานการใชประโยชน&
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม โดยทุกสวนราชการตองรวมมือกันในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอยางเป<นระบบ แจงใหบุคลากรเขาถึงชองทางการรับทราบขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทัง้
ควบคุม กํากับ ดูแลใหปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเป<นธรรม ไมเลือกปฏิบัติรวมทั้ง
ควบคุ ม กํ ากับ ดูแลผูใตบัง คั บบั ญ ชาปฏิบั ติตามระเบียบวินัย ประมวลจริ ยธรรมพนัก งานสวนตํ าบล และ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวยตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
หากผูใตบังคับบัญชากระทําความผิดหรือทุจริตใหรายงานใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมทราบ
โดยเร็ว
๔.๒ การพิ จ ารณาแตงตั้ ง พนั ก งานสวนตําบล พนัก งานครู อบต. ใหดํารงตํ าแหนงที่ สู งขึ้ นใน
ตําแหนงตางๆ จะยึดถือความรู ความสามารถและประโยชนสูงสุด และปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการพนัก งานสวนตําบลจังหวั ดสุราษฎรธานี (ก.อบต.จ.
สุราษฎรธานี) กําหนด
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สวนที่ 4
ผลการดําเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบั ญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส# วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติขอมูลข#าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว#าดวยหลักเกณฑ4และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส#วนตําบลจังหวัดสุราษฎร4ธานี เรื่อง
หลั กเกณฑ4และเงื่ อนไขเกี่ ยวกับ การบริห ารงานบุ คคลขององค4ก ารบริ หารส# วนตําบล พ.ศ. 2546 อั นเปน
การรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร4ชาติ 20 ป= (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งให
สอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปร#งใสในการดําเนินงานของหน#วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment)
องค4ก ารบริ หารส#วนตําบลบางใบไม โดยนางเนาวรั ตน4 เพ็ ชรรั ตน4 ตําแหน# ง ปลั ดองค4ก าร
บริ ห ารส# วนตํ าบล ปฏิ บั ติห นาที่ นายกองค4 ก ารบริ ห ารส# วนตํ าบลบางใบไม ใหความสํ าคั ญ ในการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักเสมอว#า “บุคลากร” คือ “หัวใจสําคัญของความสําเร็จขององค4กร” จึงกําหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค4การบริหารส#วน
ตําบลบางใบไม ตามประกาศองค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลง
วันวันที่ 21 มกราคม 2563 ซึ่งองค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไมไดดําเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดังนี้
1. ดานการสรรหา (Recruitment)
การคัดเลือกที่มีระบบและมีมาตรฐานย#อมนําคนดีและมีคุณภาพมาสู#องค4กรฉันนั้น องค4การ
บริหารส#วนตําบลบางใบไม โดยงานการเจาหนาที่ สํานักปลัดองค4การบริหารส#วนตําบล จึงดําเนินการวางแผน
อัตรากําลังคน แสวงหาคนตามคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน#ง โดยมุ#งสรรหาบุคลากรดวยระบบ
การคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรมเพื่อใหไดบุคลากรที่เปนทั้ง “คนเก#ง” และ “คนดี” มีคุณภาพสูง
และซื่อสัตย4 เพื่อปฏิบัติภารกิจขององค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม
1.1 แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดทําแผนอัตรากําลังสามป= เพื่อใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่
รองรั บ ต# อ ภารกิ จ องค4 ก ารบริ ห ารส# ว นตํ า บลบางใบไมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป รวมทั้ ง นโยบายของรั ฐ บาล
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส#งเสริมการปกครองทองถิ่น และแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร4ชาติ 20 ป= (พ.ศ. 2561 – 2580)
(2) ดําเนินการสรรหาพนักงานส#วนตําบล พนักงานครูองค4การบริหารส#วนตําบล และ
พนักงานจางใหทันต#อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน
(3) การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต#งตั้งบุคคลเขารับราชการและรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตองประกาศทางป\ายประชาสัมพันธ4 ณ ที่ทําการองค4การบริหารส#วนตําบลบาง
ใบไม ทางเว็บไซต4องค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม (www.bangbaimai.go.th) และแจงข#าวประชาสัมพันธ4ไป
ยังอําเภอเมืองสุราษฎร4ธานี และองค4กรปกครองส#วนทองถิ่นอื่น เพื่อสรางการรับรูและเขาถึงบุคคลทัว่ ไปไดอย#าง
มีประสิทธิภาพ
(4) แต#งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑ4ที่
กําหนด เพื่อใหสามารถเลือกสรรผูที่มี ความรู ความสามารถ และเปนคนดี สอดคลองตามภารกิจของแต#ล ะ
หน#วยงาน
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(1) จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป= (รอบป=งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค4การ
บริหารส#วนตําบลบางใบไม
2. ดานการพัฒนา (Development)
การพัฒนาบุคลากรเปนการลงทุนเพื่อสรางความไดเปรียบในการปฏิบตั ภิ ารกิจขององค4กรระยะ
ยาว บุคลากรทุกคนและทุกระดับจะตองไดรับการพัฒนาอย#างเพียงพอและต#อเนื่อง ทั้งในดานความรูทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน ดานความรู ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะของงานในตําแหน#ง ดานการบริหารและการจัดการ ดาน
คุณสมบัติส#วนตัว และดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ตามความเหมาะสมของหนาที่
ความรับผิดชอบของบุคลากร รวมถึงความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตัล การสราง
จิตสํานึกในเรื่องคุณภาพการใหบริการและความเอาใจใส#ต#อลูกคา ประชาชนผูรับบริการ ใหกับบุคลากรทุกคน
โดยเนนการพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับใหมีความสัมพันธ4 และสอดคลองกับ
กลยุทธ4ในการดําเนินงาน ในขณะเดียวกันก็สรางความมั่นคงและความผูกพันทางใจใหมีความรักองค4กร ตลอดจน
ความมั่นใจที่จะทํางานเพื่อความกาวหนาในอนาคต
องค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม โดยงานการเจาหนาที่ สํานักปลัดองค4การบริหารส#วนตําบล
ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพรอมของบุลากรเพื่อใหเปนผูมีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู
ทักษะ และสมรรถนะโดยใชเครื่องมือที่หลากหลายตามแผนการพัฒนาบุคลากรขององค4การบริหารส#วนตําบล
บางใบไม (พ.ศ. 2561 – 2563) เพื่ อใหสามารถรองรับ ต#อ ภารกิจ องค4ก ารบริห ารส#วนตํ าบลบางใบไมที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส#งเสริม
การปกครองทองถิ่น และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร4ชาติ 20 ป= (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดอย#างมี
ประสิทธิภาพ
2.1 แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรขององค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม (พ.ศ. 2561
– 2563) และแผนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรขององค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม ประจําป= ให
สอดคลองตามความจําเปนและความตองการในการพัฒนาของบุคลากรในทุกหน#วยงาน ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความ
เหมาะสมและสถานะทางการคลังขององค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม
(2) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากรขององค4การบริหาร
ส#วนตําบลบางใบไม ประจําป=งบประมาณละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของป=งบประมาณถัดไป เพื่อให
ทราบถึ ง ความสําเร็ จ ของการพั ฒ นา ความรูความรู สามารถในการปฏิ บั ติงาน และผลการปฏิ บั ติง านของ
ผูเขารับการพัฒนา
(3) ส#งเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองดวยแผนพัฒนารายบุคคล
(4) จัดใหมีการประเมินพนักงานส#วนตําบล พนักงานครูองค4การบริหารส#วนตําบล และ
พนักงานจางตามเกณฑ4มาตรฐานความรู ทักษะ และสมรรถนะที่คณะกรรมการกลางพนักงานส#วนตําบลกําหนด
2.2 ผลการดําเนินงาน ดังนี้
(1) จัดทําและดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรขององค4การบริหารส#วนตําบลบาง
ใบไม (พ.ศ. 2561 – 2563)
(3) จัดทําและดําเนินการตามแผนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรขององค4การบริหาร
ส#วนตําบลบางใบไม ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563

- 17 (4) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากรขององค4การบริหาร
ส#วนตําบลบางใบไม ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563
(5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส#วนตําบล พนักงานครูองค4การบริหารส#วน
ตําบล และพนักงานจาง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (ระหว#างวันที่ 1 ตุลาคม
2562 – 31 มี นาคม 2563) และรอบการประเมิ นครั้ ง ที่ 2 (ระหว# า งวั นที่ 1 เมษายน 2563 – 30
กันยายน 2563) ตามกฎหมายว#าดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานแลวแต#กรณี
3. ดานการรักษาไว (Retention)
สิ่งสําคัญในการักษา จูงใจ ดึงดูด และสรางความรักองค4กรใหเกิดขึ้นนั้น องค4การบริหารส#วน
ตํ า บลบางใบไม โดยงานการเจาหนาที่ สํ า นั ก ปลั ด องค4 ก ารบริ ห ารส# ว นตํ า บล ตองวางแผนกลยุ ท ธ4
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรประจําป= จัดทําเสนทางความกาวหนา
ในสายงาน แผนสื บ ทอดตํ าแหน# ง ทางการบริ ห าร (Succession Plan) ปรั บ ปรุ ง ระบบฐานขอมู ล บุ คคล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส#วนตําบล พนักงานครูองค4การบริหารส#วนตําบล และพนักงานจาง
ที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) และยกย#อง ชมเชย
บุคลากร เพื่อใหบุคลากรเกิดความผูกพันต#อองค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม
3.1 แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(1) สํารวจปjจจัยความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร
ประจําป=
(2) ประเมินความพึงพอใจต#อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลากรประจําป=
(3) กําหนดใหการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ4และความสามัคคีที่ดีของ
บุคลากรภายในองค4กร เช#น การแข#งขันกีฬาภายในหน#วยงาน การรับประทานอาหารกลางวันร#วมกัน เปนตน
(4) ปรับ ปรุ งฐานขอมูล บุคลากรในระบบศู นย4 บริ การขอมูล บุคลากรทองถิ่ นแห#ง ชาติ
(LHR) ใหเปนปjจจุบันและทันสมัย
(5) จัดกิจกรรมยกย#อง ชมเชยบุคลากร เช#น ประกาศผลประกาศรายชื่อพนักงานส#วน
ตําบลและพนักงานจางผูมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด#น ในแต#ละรอบการประเมินเพือ่ เปนการ
ยกย#องชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต#อไปใหดียิ่งขึ้น
(6) ดําเนินการเร#งรัดการขอรับสวัสดิการใหบุคลากรตามที่ระเบียบกําหนด
(7) ควบคุ ม ใหการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง านของพนั ก งานส# ว นตํ าบล พนั ก งานครู
องค4การบริหารส#วนตําบล และพนักงานจาง เปนไปตามหลักเกณฑ4และวิธีการที่กําหนด พรอมทั้งใหการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของพนักงานส#วนตําบล พนักงานครูองค4การบริหารส#วนตําบล และเลื่อนค#าตอบแทนพนักงานจาง
เปนไปตามช# วงเวลาที่ กํ าหนด หากมีขาราชการ พนัก งานครู องค4 ก ารบริ หารส#วนตํ าบล และพนั ก งานจาง
รองเรียน รองขอความเปนธรรมใหรวบรวมและรีบนําเสนอนายกองค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไมพิจารณา
โดยด#วน
(8) ควบคุม การต#อสั ญญาจางพนัก งานจางใหเปนไปตามหลักเกณฑ4 และระยะเวลาที่
กําหนด
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(1) สํารวจปjจจัยความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563
(2) ประเมินความพึงพอใจต#อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลากร ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563
(3) จัดทําโครงการการรับประทานอาหารกลางวันร#วมกัน
(4) ปรับ ปรุ งฐานขอมูล บุคลากรในระบบศู นย4 บริ การขอมูล บุคลากรทองถิ่ นแห#ง ชาติ
(LHR) ใหเปนปjจจุบันและทันสมัย
(5) ประกาศผลประกาศรายชื่อพนักงานส#วนตําบลและพนักงานจางผูมีผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานในระดับดีเด#น ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (ระหว#างวันที่ 1
ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) และรอบการประเมินครั้งที่ 2 (ระหว#างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30
กันยายน 2563) เพื่อเปนการยกย#องชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน
ต#อไปใหดียิ่งขึ้น
(6) ดําเนินการเร#งรัดการขอรับสวัสดิการใหบุคลากรตามที่ระเบียบกําหนด
(7) ควบคุ ม ใหการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง านของพนั ก งานส# ว นตํ าบล พนั ก งานครู
องค4ก ารบริหารส#วนตําบล และพนักงานจาง ประจํ าป=ง บประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมิ นครั้ งที่ 1
(ระหว# างวั นที่ 1 ตุ ล าคม 2562 – 31 มี นาคม 2563) และรอบการประเมิ นครั้ งที่ 2 (ระหว# างวั นที่ 1
เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) เปนไปตามหลักเกณฑ4และวิธีการที่กําหนด พรอมทั้งใหการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของพนักงานส#วนตําบล พนักงานครูองค4การบริหารส#วนตําบล ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ
1 เมษายน 2563 และ 1 ตุลาคม 2563) และเลื่อนค#าตอบแทนพนักงานจาง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.
2563 (1 ตุลาคม 2563) เปนไปตามช#วงเวลาที่กําหนด
(8) ควบคุม การต#อสั ญญาจางพนัก งานจางใหเปนไปตามหลักเกณฑ4 และระยะเวลาที่
กําหนด จํานวน 1 ราย คือ พนักงานจางทั่วไป ตําแหน#ง คนงานทั่วไป สังกัดสํานักปลัดองค4การบริหารส#วน
ตําบล
4. ดานการใชประโยชน; (Utilization)
องค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม โดยทุกหน#วยงานตองร#วมมือกันในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย#างเปนระบบ แจงใหบุคลากรเขาถึงช#องทางการรับทราบขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทัง้
ควบคุม กํากับ ดูแลใหปฏิบัติราชการอย#างมีประสิทธิภาพ
4.1 แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(1) ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแก#ผูใตบังคับบัญชาอย#างเปนธรรม ไม#เลือกปฏิบัติ
รวมทั้งควบคุม กํากับ ดูแลผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมของขาราชการ ขอบังคับ
องค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม ว#าดวยจรรยาขาราชการองค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส#วนตําบลจังหวัดสุราษฎร4ธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ4และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
จริ ย ธรรมของพนั ก งานส# ว นตํ า บล ลู ก จางประจํ า และพนั ก งานจาง ลงวั น ที่ 16 ตุ ล าคม 2558
หากผูใตบัง คับบั ญชากระทํ าความผิ ดหรือทุ จริ ตใหรายงานนายกองค4 การบริ หารส#วนตําบลบางใบไมทราบ
โดยเร็ว

- 19 (2) การพิจารณาแต#งตั้งพนักงานส#วนตําบล และพนักงานครูองค4การบริหารส#วนตําบล
ใหดํารงตําแหน#งที่สูงขึ้นในตําแหน#งต#าง ๆ จะยึดถือความรู ความสามารถและประโยชน4สูงสุดที่องค4การบริหาร
ส#วนตําบลบางใบไมจะไดรับเปนเกณฑ4ในการคัดเลือก
(3) จัดทําช#องทางการรองเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค4การบริหารส#วน
ตําบลบางใบไม
(4) จัดทําแบนเนอร4 “มุมงานการเจาหนาที่” ที่เว็บไซต4องค4การบริหารส#วนตําบลบาง
ใบไม (www.bangbaimai.go.th) เพื่อเพิ่มช#องทางการรับทราบขอมูลดานการบริหารงานบุคคลส#วนทองถิ่น
4.2 ผลการดําเนินงาน ดังนี้
(1) ผู บัง คั บบั ญชามอบหมายงานแก#ผูใตบั งคั บ บัญ ชาอย# างเปนธรรม ไม# เ ลือ กปฏิ บั ติ
รวมทั้งควบคุม กํากับ ดูแลผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมของขาราชการ ขอบังคับ
องค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม ว#าดวยจรรยาขาราชการองค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส#วนตําบลจังหวัดสุราษฎร4ธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ4และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
จริ ย ธรรมของพนั ก งานส# ว นตํ า บล ลู ก จางประจํ า และพนั ก งานจาง ลงวั น ที่ 16 ตุ ล าคม 2558
หากผูใตบัง คับบั ญชากระทํ าความผิ ดหรือทุ จริ ตใหรายงานนายกองค4 การบริ หารส#วนตําบลบางใบไมทราบ
โดยเร็ว
(2) จัดทําช#องทางการรองเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค4การบริหารส#วน
ตําบลบางใบไม ดังนี้
1) ทางโทรศัพท4 สํานักปลัด องค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม 0-7729-2916
ต#อ 101 ในวัน และเวลาราชการ
2) ทางโทรสาร สํานักปลัด องค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม หมายเลข 0-77292916 ต#อ 101 ในวัน และเวลาราชการ
3) งานการเจาหนาที่ สํานักปลัด องค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม
4) ทางไปรษณีย4 เปนหนังสือรองเรียนถึง นายกองค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม
โดยตรง ตามที่อยู#ขององค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม
5) เว็บไซต4องค4การบริหารส#วนตําบลบางใบไม ที่ www.bangbaimai.go.th แบน
เนอร4 “ช#องทางการรองเรียน”
6) ทาง facebook : https://www.facebook.com/อบต.บางใบไม-สุราษฎร4ธานี
7) ทาง e-mail : bangbaimai3@gmail.com
(4) จัดทําแบนเนอร4 “มุมงานการเจาหนาที่” ที่เว็บไซต4องค4การบริหารส#วนตําบลบาง
ใบไม (www.bangbaimai.go.th) เพื่อเพิ่มช#องทางการรับทราบขอมูลดานการบริหารงานบุคคลส#วนทองถิ่น
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สวนที่ 5
ผลการวิเคราะหการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และหลักการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางรวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลถือเปนเรื่องสําคัญและมีความเกี่ยวของโดยตรงตอการบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่น
1. ปญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ป6ญหาโครงสรางสวนราชการที่ไมคลองตัว โครงสรางการบริหารงานในป6จจุบันไมมีความ
ยืดหยุน ขาดความคลองตัว ทําใหการบริ หารยึดติ ดกั บกรอบตามอํานาจหนาที่ที่ก ฎหมายกําหนดเปนหลั ก
สงผลใหการบริหารไมสอดคลองกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยางทันการณ
2. การบริหารงานบุคคลที่ใหอํานาจผูบริหารทองถิ่นคนเดียว ทําใหผูบริหารทองถิ่นใชอํานาจ
ไดตามอําเภอใจตามความตองการของผูบริหารทองถิ่น ไมเปนไปตามระบบคุณธรรมแตกลับใชระบบอุปถัมภ
สงผลใหทองถิ่นไดบุคคลไมมีคุณภาพ ไมสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกําหนดไวได
3. กระบวนการสรรที่ไมเปนธรรม เลือกสรรบุคลากรตามนโยบายของผูบริหาร จึงไดคนที่ไมมี
ความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงาน
4. สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นและค าจางไม เปนไปตามระบบความรู
ความสามารถ แตเปนระบบโควตา และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนไมทันตอสถานการณ ไมทัน
ตอภาวะเศรษฐกิจป6จจุบัน
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานไมไดยึดจากปริมาณงาน ความรูความสามารถเปนหลัก ไมมี
ความยุติธรรม ไมใชระบบคุณธรรมแตใชระบบอุปถัมภแทน
2. ข!อเสนอการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. โครงสรางการบริ หารงานบุคคลทองถิ่ น ควรมีเ พียงองคกรเดี ยว เพื่อใหเกิ ดความเปน
เอกภาพในการกําหนดมาตรฐาน และมีมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน เพื่อใหกระบวนการบริหารบริหารงาน
บุคคลทองถิ่นเปนไปอยางเปนธรรม มีความคลองตัว
2. ระบบการบริหารงานบุคคลทองถิ่น ควรอยูในรูปแบบของคณะกรรมการ แทนการให
อํานาจแกผูบริหารเพียงผูเดียว เพื่อเปนการถวงดุลอํานาจ
3. กระบวนการบริหารงานบุคคลทองถิ่น ควรจัดทําแผนบุคลากรใหมีความเหมาะสมตาม
ภารกิจและเปBาหมายขององคกร เพื่อใหสามารถแกป6ญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนได
4. การเลือกสรรบุคลากรตองยึดหลักคุณธรรมและดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบของทาง
ราชการ เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถตรงกับตําแหนงงาน เพื่อประโยชนสูงสุดของทางราชการ
5. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ประเมินทั้งในเชิงประจักษเปนรูปธรรม และพิจารณาจากความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน และมีหลักเกณฑใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
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ฝGกอบรมตามหลักสูตรของแตละตําแหนงอยางสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ ทันตอ
เหตุการณ
3. ทิศทางและแนวทางการดําเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
กรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลสูการปฏิบัติ มีดังตอไปนี้
1. การพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) สงเสริมใหสวนราชการมีการวางแผนยุทธศาสตรการบริหารงานบุคคลเอง โดยมี
เปBาหมายที่สอดคลองกับแผนการกระจายอํานาจภายใตกรอบมาตรฐาน แตตองอยูภายใตกรอบวงเงินรอยละ
40
(2) สงเสริมและปรับปรุงระบบการบริหารงานบุ คคลใหเปนระบบเปEดมากขึ้น ให
โอกาสบุคลากรในการโอน ยาย สับเปลี่ยนบุคลากรกันได โดยไมกระทบตอหนาที่ความรับผิดชอบหรือภารกิจที่
ตองปฏิบัติ
2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(1) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหไดรับความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การพัฒนาทัศนคติที่ดีตอหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชนในการทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยการพัฒนาบุคลากรจะตองดําเนินการทุกระยะ ตั้งแตกอนการเขาทํางานระหวางการทํางาน
(2) กําหนดและพัฒนาหลักสูตรการฝGกอบรม โดยการสํารวจความตองการฝGกอบรม
และพัฒนาของบุคลากร เพื่อกําหนดกลุมเปBาหมาย หลักสูตร แนวทางการฝGกอบรม การติดตามประเมินผลการ
ฝGกอบรมและพัฒนา ตลอดจนจัดใหมีการฝGกอบรมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ส งเสริ ม และสนั บ สนุ นใหมี ก ารพั ฒ นาและนํ าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใชใน
การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
(2) สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการพัฒนา
การจัดการและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร
(3) สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย
เชน เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เปนตน

