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คํานํา
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ไดประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุ คคล
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 ตุล าคม 2563 โดยมีวัตถุป ระสงคเ พื่อให เปนไปตาม
พระราชบั ญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2546 อันเปนการรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment)
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม โดยนางเนาวรัตน เพ็ช รรัตน ตําแหนง ปลัดองคก าร
บริห ารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ไดใหความสําคัญในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักเสมอวา “บุคลากร” คือ “หัวใจสําคัญของความสําเร็จขององคกร” โดยการ
ผลักดันและนํานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปปฏิบัติอยางเป น
รูปธรรมและบังเกิดผลสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคของนโยบายดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และหลักการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว และสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
ตุลาคม 2564
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สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. ดวงตราประจําองคการบริหารสวนตําบล
1.1 ภาพดวงตรา

ภาพที่ 1 ดวงตราสัญลักษณองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
1.2 ความหมายของภาพดวงตรา
ความเปนมาของตําบลบางใบไม ตําบลบางใบไม อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี เปนตําบล
ที่มีลําคลองเปนจํานวนมาก สองขางเปนปาไมเบญจพรรณ ในลําคลองจะมีใบไมลอยทับถมกันเปนจํานวนมาก
ทําใหน้ําขึ้นลงไมสะดวก ซึ่งเกิดขึ้นในทุกหมูบานทั้งตําบล ราษฎรจึงไดใหชื่อวาตําบลบางใบไมสืบเนื่องมาจนถึง
ปจจุบันนี้
2. การจัดตั้ง
กระทรวงมหาดไทยได ป ระกาศจั ด ตั้ง องคก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางใบไม เมื่ อวั นที่ 19
ธันวาคม 2539
3. พื้นที่และอาณาเขต
1. สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1.1 ที่ตั้ง ตําบลบางใบไมเปนตําบลที่ตั้งหางจากอําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี หางจากตัวเมือง
ประมาณ 2 กิโลเมตร ดวยลักษณะพื้นที่ของตําบลมีลําคลองเปนจํานวนมาก สองขางเปนปาไมเบญจพรรณ
ในลําคลองจะมีใบไมลอยทับถมกันจนน้ําขึ้นลงไมสะดวก จึงไดนําเหตุผลดังกลาว มาตั้งชื่อตําบลบางใบไม
1.2 เนื้อที่ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม มีเนื้อที่ประมาณ 10.14 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ6,337.5 ไร
1.3 ภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ตําบลบางใบไม เปนที่ราบลุมบริเวณริมแมน้ํา บริเวณพื้นที่มีลําคลอง
หลายสายไหลผาน
1.4 อาณาเขตของตําบลบางใบไม
ทิศเหนือ
ติดตอ ตําบลบางไทร อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี
ทิศใต
ติดตอ แมน้ําตาป อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี
ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลบางชนะ อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี
ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลบางไทร, ตําบลคลองนอย อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี
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2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
- จํานวนหมูบานที่อยูในเขต อบต. บางสวน ไดแกหมูที่ 1 บานเบิดลาง และ หมูที่ 2 บานคลอง
ใหญ
- จํานวนหมูบานในเขต อบต. เต็มหมูบาน มี 3 หมูบาน ไดแก
หมูที่ 3 บานปลายคลอง
หมูที่ 4 บานบางไผ
หมูที่ 5 บานบางยาง
3.ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 2,881 คน แยกเปนชาย 1,356 คน หญิง 1,525 คน มีความหนาแนนเฉลี่ย
284 คน/ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือน 1,472 ครัวเรือน
จํานวนประชากร
หมูที่
1
2
3
4
5

ชื่อหมูบาน
บานเบิดลาง

ชาย

หญิง

รวม

จํานวน
ครัวเรือน

309

325

634

304

ชื่อกํานัน/ผูใหญบา น
นางสาวจรัญญา ศรีรักษ
(กํานัน)
นางมณีวัลย อินทรแกว
นางจันทิรา คงชุม
นายสุรินทร จิตรจํานงค
นายอานนท พุมพฤกษ

บานคลองใหญ
138
208
346
195
บานปลายคลอง
393
383
776
402
บานบางไผ
222
278
500
317
บานบางยาง
294
331
625
254
รวม
1,356 1,525 2,881
1,472
( ที่มา : สํานักงานทะเบียนราษฎร อําเภอเมืองสุราษฎรธานี ขอมูล ณ เดือน สิงหาคม 2564)

-34. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาสทางการศึกษาถึง ม.3) 1 แหง ไดแก โรงเรียนวัดบางใบไม
4.2 สาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 1 แหง ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางใบไม
4.3 การสังคมสงเคราะห
- จํานวนผูรับเบี้ยยังชีพคนชรา 483 คน
- จํานวนผูรับเบี้ยคนพิการ
38 คน
- จํานวนผูรับเบี้ยผูปวยเอดส
2 คน
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง
- ทางบก มีถนนสายหลักคือ ถนนทางหลวงชนบทสาย 2007 และ ถนนทางหลวงสาย 420
- ทางน้ํา มีคลองหลายสายที่มีการเชื่อมตอกับแมน้ําตาป
5.2 การไฟฟา
ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟาใช 100 %
5.3 การประปา
ประชาชนในพื้นที่มากกวา 95 % ใชน้ําจากการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎรธานี
6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทําสวนมะพราว มีบางสวนที่เปนพื้นที่ปลูกปาลมและกลวย
6.2 การประมง
ประชาชนบางสวนที่ประกอบอาชีพประมง จะเปนลักษณะประมงขนาดเล็ก ซึ่งใชเรือหางยาว
เปนหลัก
6.3 การทองเที่ยว
ตําบลบางใบไม มีกลุมทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จพอสมควร ซึ่งไดแก กลุม
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษตําบลบางใบไม
6.4 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
ตําบลบางใบไม มีกลุมอาชีพที่มีความเขมแข็งดานการประกอบอาชีพอยู 3 กลุม ไดแก
- กลุมผลิตภัณฑน้ํามันมะพราวสกัดเย็น
- กลุมทองเที่ยวเชิงอนุรักษตําบลบางใบไม
- กลุมแมบานเกษตรกรตําบลบางใบไม
7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
หมูที่ 1 บานเบิดลาง มีพื้นที่ประมาณ 892 ไร ทําสวนมะพราวประมาณ 297 ไร,
สวนปาลมประมาณ 63 ไร และสวนกลวยประมาณ 16 ไร
หมูที่ 2 บานคลองใหญ มีพื้นที่ประมาณ 714 ไร ทําสวนมะพราวประมาณ 596 ไร, สวน
ปาลมประมาณ 127 ไร และสวนกลวยประมาณ 32 ไร

-4หมูที่ 3 บานปลายคลอง มีพื้นที่ประมาณ 1,936 ไร ทําสวนมะพราวประมาณ 1,072 ไร,
สวนปาลมประมาณ 229 ไร และสวนกลวยประมาณ 64 ไร
หมูที่ 4 บานบางไผ มีพื้นที่ประมาณ 1,357 ไร ทําสวนมะพราวประมาณ 893 ไร, สวน
ปาลมประมาณ 190 ไร และสวนกลวยประมาณ 48 ไร
หมูที่ 5 บานบางยาง มีพื้นที่ประมาณ 1,756 ไร ทําสวนมะพราวประมาณ 1,191 ไร,สวน
ปาลมประมาณ 254 ไร และสวนกลวยประมาณ 58 ไร
ในพื้นที่ตําบลบางใบไมมีกลุมอาชีพ/องคกรตางๆดังนี้
- กลุมทองเที่ยวเชิงอนุรักษตําบลบางใบไม
- กลุมผลิตภัณฑน้ํามันมะพราวสกัดเย็น
- กลุมผลิตภัณฑจากตนจาก
- กลุมแมบานเกษตรกรตําบลบางใบไม
- กลุมสตรีตําบลบางใบไม
- ชมรมผูสูงอายุตําบลบางใบไม
- กลุมสวัสดิการชุมชนตําบลบางใบไม
7.2 ขอมูลดานการเกษตร
สวนใหญเปนพื้นที่ทําสวนมะพราว สวนที่เหลือเปนสวนปาลม,กลวย เปนตน
7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
พื้นที่ตําบลบางใบไม มีลักษณะเปนพื้นที่ใกลปากแมน้ํา ทําใหบริเวณพื้นที่มีลําคลอง
หลายสาย โดยมีคลองสายหลักที่สําคัญอยู 5 สาย
7.4 ขอมูลแหลงน้ํากิน น้ําใช
มีแหลงน้ําจากลําคลองในพื้นที่ และการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎรธานี
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
8.2 ประเพณีและงานประจําป
- งานชักพระ-ทอดผาปาประจําปของจังหวัดสุราษฎรธานี
- งานประเพณีลอยกระทง
- งานประเพณีรดน้ําผูสูงอายุ (จัดในวันจบปจบเดือน)
8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น
- ผลิตภัณฑน้ํามันมะพราวสกัดเย็น
- ผลิตภัณฑจากตนจาก เชน น้ําสมจาก,น้ําตาลจาก เปนตน
9. ฝายบริหาร ประกอบดวย
เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมไดเสียชีวิตลงดวยโรคมะเร็งลําไส เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2559 จึงทําใหองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมไมมีฝายบริหาร

-510. ฝา ยสภาองคการบริหารสว นตํา บล ประกอบดวยสภาองคการบริห ารสว นตํา บลบางใบไม จํานวน
11 คน ดังนี้
1. นายไพโรจน จันทรเหล็ก
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
2. นายยงยุทธ ชุมทอง
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
3. นายเสกสรร เพชรแกว
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. ฝายราชการประจํา ประกอบดวยพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง โดยมีปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล และหัวหนาสวนราชการ ประกอบดวย
1. นางเนาวรัตน เพ็ชรรัตน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
2. นางกชพร ฤทธิพันธุ
หัวหนาสํานักปลัด
3. นางผกากรอง สําลี
ผูอํานวยการกองคลัง
4. นายเจษฎา พันธุอุไร
ผูอํานวยการกองชาง

สวนที่ 2
โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง
2.1 โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ไดกําหนดจัดโครงสรางสวนราชการภายในระดับกอง
ที่จําเปนตองมี และสวนราชการเรียกชื่ออยางอื่นขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม เพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ซึ่งมีภารกิจอํานาจหนาที่ที่จะตองดําเนินการแกไขปญหา
ดังกลาวภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการดังกลาว โดย
องคการบริหารสวนตําบลกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางใหตรงกับภารกิจดังกลาว
และในระยะแรกการกําหนดโครงสรางสวนราชการที่จะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น อาจกําหนดเปน
ภารกิจอยูในงาน หรือกําหนดเปนฝาย และในระยะตอไป เมื่อมีการดําเนินการตามภารกิจนั้น และองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวา ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเปนสวนตอไป ทั้งนี้ การ
กําหนดการจัดโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม เปนองคการบริหารสวนตําบล
ประเภทสามัญ มีปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ กลาง) และมีโครงสรางสวน
ราชการภายในระดับกองที่จําเปนตองมี และสวนราชการเรียกชื่ออยางอื่นขององคการบริหารสวนตําบลบาง
ใบไม โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการ
ทั่วไปขององคการบริหารสว นตําบล งานเลขานุการของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล
การบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห งาน
พั ฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส งานกิจ การขนสง งานสงเสริมการทองเที่ยว งาน
สงเสริมการเกษตร งานการพาณิชย งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน
เทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบรอย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ งานประชาสัมพันธ งานสงเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งาน
สิ่ ง แวดล อ ม งานวิ เ คราะห น โยบายและแผน งานยุ ท ธศาสตรข ององคก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล งานจั ด ทํ า
แผนพัฒ นาองคการบริหารสวนตําบล งานสงเสริม การมีสวนรว มของประชาชนในการพัฒ นาทองถิ่น งาน
ประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล งานคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของ
องคการบริหารสวนตําบล งานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและฉบับเพิ่มเติม (ถามี) งานตรวจ
ติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานบริการและเผยแพรวิชาการ งานสถิติขอมูล งานสารสนเทศ
งานจัดทําและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบล งานบริหารการศึกษา งานพัฒนา
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธ ยาศัย เชน การ
จัดการศึกษาปฐมวัย งานบริหารวิชาการดานการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย งานฝกและสงเสริมอาชีพ
/งานการศึกษา.....

8
งานเครือขายทางการศึกษางานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษางานการศึกษา งานบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานสงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อ
การศึกษางานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และพนักงานจางสังกัดศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (กรณียังไมจัดทํากองการเจาหนาที่) งานจัดทําแผนงานดานการพัฒนาสังคม ดานสวัสดิการ
สังคม และดานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการ
สังคม และการสังคมสงเคราะหที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน
งานสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
แกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งาน
สัง คมสงเคราะหเ ด็ก สตรี ผูสู งอายุ ผู พิการ ทุพ พลภาพ ผูด อยโอกาส ผู ไร ที่พึ่ ง ผูป ระสบภั ยพิ บัติ ตา ง ๆ
งานสงเคราะหเด็กและเยาวชน ผูพิการทางรางกายและสมอง งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนผูถูกทอดทิ้ง
เร รอนไรที่พึ่ง ถูก ทํารายรา งกาย งานสงเสริมสวัสดิภ าพเด็กและเยาวชนที่ป ระพฤติตนไมเหมาะสมแก วัย
งานสงเคราะห ค รอบครั ว ที่ป ระสบปญ หาความเดือ ดรอ นและเผยแพร ค วามรูเ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ใน
ครอบครัว งานจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ฯลฯ และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง สํานัก
หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลเปนการเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและ
ที่ไดรับมอบหมาย มีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 5 งาน
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานการเจาหนาที่
1.3 งานวิเคราะหนโยบายและแผน
1.4 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.5 งานพัฒนาชุมชน
2. กองคลั ง มีห นาที่รับ ผิดชอบเกี่ย วกับ งานการจา ยเงิน การรับ เงิน การจัดเก็บ ภาษี
คาธรรมเนียม และการพัฒนารายได งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม งานนําสงเงิน การเก็บ
รัก ษาเงิน และเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจั ดทําบัญ ชี งาน
ตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น ๆ งาน
จัดทําหรือชวยจัดทํางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรร
เงิ นตาง ๆ งานทะเบีย นคุมเงินรายไดและรายจ ายต าง ๆ งานควบคุมการเบิก จา ยเงิน งานทํางบทดลอง
ประจํา เดือนและประจํา ป งานเกี่ยวกับ การจัด ซื้อ จัดจา ง จัดหา งานทะเบีย นคุม งานการจําหนาย พั สดุ
ครุภัณฑ และทรัพยสินตาง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือให
คําแนะนําทางวิชาการดานการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพยสิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับ
มอบหมาย มีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 3 งาน ดังนี้
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนารายได
2.3 งานพัสดุและทรัพยสิน
3. กองชาง มีที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสํารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งาน
ประมาณราคา งานจัดทําราคากลาง งานจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรมตาง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ
วัสดุ งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสรางพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลงน้ํา งานติดตั้งซอมบํารุงระบบไฟ
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สองสวางและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการกอสราง งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการกอสรางและซอม
/บํารุง....
บํ า รุง ประจํ า ป งานควบคุ มการกอสรา งและซอ มบํา รุง งานจั ดทํา ประวัติ ติดตาม ควบคุ ม การปฏิบั ติ งาน
เครื่ อ งจั ก รกล งานจั ด ทํ า ทะเบี ย นประวัติก ารใช เ ครื่อ งจั ก รกลและยานพาหนะ งานแผนการบํ า รุง รัก ษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการชางสุขาภิบาล งานชวยเหลือสนับสนุน
เครื่ อ งจั ก รกล งานช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น การป อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย งานช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม งานจัดทําทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ
อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง งานบริการขอมูล สถิติชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดานวิศวกรรมตาง ๆ งานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย มีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 5 งาน ดังนี้
3.1 งานบริหารงานทั่วไป
3.2 งานแบบแผนและกอสราง
3.3 งานควบคุมอาคาร
3.4 งานผังเมือง
3.5 งานสาธารณูปโภค
4. หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป งานการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดข องเอกสารการเงิน การบัญ ชี เอกสารการรั บการ
จายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพยสิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพยสิน งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดํา เนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตาม
นโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห
และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา ในการใชทรัพยากรของสวนราชการตาง ๆ งานประเมินการ
ควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือให
คําแนะนําแนวทางแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเกี่ยวของ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่
ไดรับมอบหมาย
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
หมายเหตุ
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหเปนไปตาม
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวน ประกาศ ก.อบต.
หัวหนาสํานักปลัด
ตําบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) เรื่อง กําหนดกอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.1 งานบริหารทั่วไป
สํานัก หรือสวน
1.2 งานการเจาหนาที่
1.2 งานการเจาหนาที่
ราชการที่เรียกชื่อ
1.3 งานวิเคราะหนโยบายและแผน
อยางอื่นของ
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
องคการบริหารสวน
1.4 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตําบล
วัฒนธรรม
1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2563
1.5 งานพัฒนาชุมชน
/โครงสราง...
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบนั
2. กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
2.1 งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
2. กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนารายได
2.3 งานพัสดุและทรัพยสิน

หมายเหตุ
เพื่อใหเปนไปตาม
ประกาศ ก.อบต.
เรื่อง กําหนดกอง
สํานัก หรือสวน
ราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นของ
องคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ. 2563

3. กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)
3.1 งานกอสราง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานผังเมือง
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค

3. กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)
3.1 งานบริหารงานทั่วไป
3.2 งานแบบแผนและกอสราง
3.3 งานผังเมือง
3.4 งานสาธารณูปโภค

เพื่อใหเปนไปตาม
ประกาศ ก.อบต.
เรื่อง กําหนดกอง
สํานัก หรือสวน
ราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นของ
องคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ. 2563

4. หนวยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)

8.2 กรอบอัตรากำลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
องคการบริหารสว นตําบลบางใบไม ไดวิเคราะหภ ารกิจ หลักและภารกิจรอง ปริม าณงาน
รวมทั้งโครงสรางการกําหนดสวนราชการ เพื่อประมาณการใชอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จางในระยะเวลา 3 ป ตอไปขางหนา วาจะมีการใชอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางจํานวน
เทาใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และความคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคการบริหาร
สวนตําบล ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชนตอองคการบริหาร
สวนตําบลเปนไปอยางมีคุณภาพ จึงกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ในกรอบอัตรากําลัง
3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ในแตละสวนราชการตาง ๆ ดังตอไปนี้
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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 ปก./ชก.
4. นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.
5. นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก./ชก.
6. เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ปง./ชง.
7. ครู (คศ.1)
พนักงานจาง
พนักงานจางทั่วไป
8. คนงาน
รวม
กองคลัง (04)
พนักงานสวนตําบล
9. นักบริหารงานการคลัง ระดับตน
(ผูอ ํานวยการกองคลัง)
10. นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.
11. นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก./ชก.
12. นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.
13. เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
พนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ)
14. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
รวม

กรอบ กรอบอัตรากําลังตําแหนงที่
อัตรากําลังคน
อัตรา คาดวาจะตองใชในชวง
เพิ่ม/ลด
กําลัง ระยะเวลา 3 ปขางหนา
หมายเหตุ
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

1
1
1
1

-

-

-

1
6

1
6

1
6

1
6

-

-

-

เงินอุดหนุน

/สวนราชการ...
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สวนราชการ
กองชาง (05)
พนักงานสวนตําบล
15. นักบริหารงานชาง ระดับตน
(ผูอํานวยการกองชาง)
16. เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง.
17. นายชางโยธา ปง./ชง.
พนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ)
18. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
รวม
หนวยตรวจสอบภายใน (12)
พนักงานสวนตําบล
19. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.
รวม
รวมทั้งหมด

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

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1
4

1
4

1
4

1
4

-

-

-

18

1
1
19

1
1
19

1
1
19

+1
+1
+1

-

-

หมาย
เหตุ

วาง

กําหนด
ใหม

สรุปกรอบอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
ขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

สวนราชการ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
หนวยตรวจสอบภายใน
รวม

กรอบ กรอบอัตรากําลังตําแหนง
อัตรากําลังคน
หมายเหตุ
อัตรา ที่คาดวาจะตองใชในชวง
เพิ่ม/ลด
กําลัง ระยะเวลา 3 ปขางหนา
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566
1
1
1
1
7
7
7
7
6
6
6
6
4
4
4
4
1
1
1
+1
18
19
19
19
+1
-

โครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)
หนวยตรวจสอบภายใน

สํานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานการเจาหนาที่
1.3 งานวิเคราะหนโยบายและแผน
1.4 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
1.5 งานพัฒนาชุมชน

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนารายได
2.3 งานพัสดุและทรัพยสิน

กองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานแบบแผนและกอสราง
3. งานควบคุมอาคาร
4. งานผังเมือง
5. งานสาธารณูปโภค

โครงสรางของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

งานบริหารงานทั่วไป
- นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. (1)

ประเภท
จํานวน

งานการเจาหนาที่
- นักทรัพยากรบุคคล
ปก./ชก. (1)

งานวิเคราะหนโยบายและแผน

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ปก./ชก. (1)

งานสงเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
- ครู (1)
พนักงานจาง
- คนงาน (1)

งานพัฒนาชุมชน
- เจาพนักงานพัฒนาชุมชน
ปง./ชง. (1)

พนักงานสวนตําบล (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

โครงสรางของกองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)

งานการเงินและบัญชี

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

งานพัฒนารายได

งานพัสดุและทรัพยสิน

- นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก./ชก.(1)

- นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. (1)

พนักงานจาง
- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (1)

ประเภท
จํานวน

พนักงานสวนตําบล (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 1
6

โครงสรางของกองชาง

ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)

งานบริหารงานทั่วไป

งานแบบแผนและกอสราง

- เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)

- นายชางโยธา ปง./ชง.(1)

งานควบคุมอาคาร

งานผังเมือง

งานสาธารณูปโภค

พนักงานจาง
- ผูช วยเจาพนักงานธุรการ (1)

ประเภท
จํานวน

พนักงานสวนตําบล (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

โครงสรางของหนวยตรวจสอบภายใน

หนวยตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (1)

ประเภท
จํานวน

พนักงานสวนตําบล (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. อส. ชง. ปง. ผูดูแลเด็ก
- 1 1

- 13 -

สวนที่ 3
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี ไดประกาศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ความวา
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม โดยนางเนาวรัตน เพ็ชรรัตน ตําแหนง ปลัดองคการบริห ารสวนตําบล
ปฏิบัติหนาที่น ายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ใหความสําคัญในการบริห ารทรัพยากรบุคคล โดย
ตระหนักเสมอวา “บุคลากร” คือ “หัวใจสําคัญของความสําเร็จขององคกร” จึงกําหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ดังนี้
1. นโยบายดานอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไมมีการวางแผนสนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน
การจัดกรอบอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรอยางเพียงพอ มีความ
คลองตัวตอการขับเคลื่อนการดําเนินงานของทุกหนวยงานในองคกร และสรรหาบคลากรใหตรงกับมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง เปนไปตามคุณลักษณะที่กําหนดเพื่อปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป เพื่อใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่รองรับตอ
ภารกิจองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมที่เปลี่ยนแปลงไป
๑.๒ ดําเนินการสรรหาพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจางใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน โดยมุงเนนการสรรหาภายในหวงเวลา ๖๐ วัน นับแตวันที่ตําแหนงวาง
๑.๓ การรับ โอนพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และรับ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป น
พนักงานจาง โดยประกาศทางเว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม และแจงขาวประชาสัมพันธไปยัง
หนวยงานอื่นประกอบดวย ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี ๒) ที่วาการอําเภอ
เมืองสุราษฎรธานี 3) องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
๑.๔ ปรับปรุงแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและภารกิจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางใบไม
๒. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไมดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพรอมของ
พนักงานสวนตําบลบางใบไม และพนักงานครู อบต. พัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง โดยใชเ ครื่องมือที่หลากหลายตามเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อให สามารถรองรับภารกิจของ
หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ป ใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจหนาที่เพื่อเปนกรอบใน
การพัฒนาของบุคลากรในแตละตําแหนง
๒.๒ ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป โดยการจัดสงขาราชการเขารับการฝกอบรม
ความรูตามสายงานของแตละตําแหนง
๒.๓ พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและตําแหนงอยางตอเนื่อง

- 14 2.4 พัฒนางานดานการจัดการความรู องคความรูในองคกร เพื่อสรางวัฒนธรรมเรียนรู การ
ถายทอดความรู และเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทํางานอยางตอเนื่อง
๓. นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนใหมีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อใหไดขอมูล
ที่ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันสมัยและเปนปจจุบัน ชวยลดขั้นตอนของงานและปริมาณเอกสาร สามารถ
นําไปใชในการวางแผนในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใชบริหารงานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนยบริการขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ
ใหเปนปจจุบัน
๓.2 เสริมสรางความรูเกี่ยวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร ใหผูปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการใชงานในระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต
๓.3 นําระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อเปนการลดปริมาณเอกสารและทําใหเกิด
ความรวดเร็วในการดําเนินงาน
๔. นโยบายดานสวัสดิการ
เป น การเสริ ม สร า งความมั่ นคง ขวั ญ กํ า ลั ง ใจ คุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ความผาสุ ก และพึ ง พอใจให
ผูปฏิบัติงานเพื่อรักษาคนดี คนเกงไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานที่มีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สรางชองทางการสื่อสาร สิ่งจูงใจ ผลประโยชนตอบแทนอื่น การจัดสวัสดิการให
พนักงาน ดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในการทํางาน ตามความจําเปนและเหมาะสมตามที่กฎหมาย
กําหนด และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดี ระหวางผูบริหารกับพนักงานทุกระดับ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ จัดกิจกรรมยกยอง ชมเชยบุคลากร เชน การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลดีเดน เพื่อเปนการ
เสริมสรางความรัก ความผูกพันในองคกร ระหวางบุคลากรกับองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม และประกาศ
ผลการปฏิบัติงานสําหรับผูที่มีคะแนนการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน
4.2 จัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ
4.3 ปรับปรุงสภาพแวดลอม จัดสถานที่ทํางานใหปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
ในการทํางาน ตามความเหมาะสมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
4.4 ปรับปรุงระบบสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
4.5 สรางชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกร
4.5 สงเสริมใหมีความกาวหนาในสายอาชีพของผูปฏิบัติงาน
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สวนที่ 4
ผลการดําเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญ ญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง
หลักเกณฑแ ละเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุคคลขององคก ารบริหารสวนตํา บล พ.ศ. 2546 อันเป น
การรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งให
สอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment)
องคก ารบริหารสว นตําบลบางใบไม โดยนางเนาวรัตน เพ็ช รรัตน ตําแหนง ปลัดองคการ
บริห ารสว นตํ า บล ปฏิบั ติห นา ที่ นายกองค การบริห ารส ว นตําบลบางใบไม ให ความสํา คัญ ในการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักเสมอวา “บุคลากร” คือ “หัวใจสําคัญของความสําเร็จขององคกร” จึงกําหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบลบางใบไม ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลง
วันวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมไดดําเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดังนี้
1. ดานอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไมมีการวางแผนสนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน
การจัดกรอบอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรอยางเพียงพอ มีความ
คลองตัวตอการขับเคลื่อนการดําเนินงานของทุกหนวยงานในองคกร และสรรหาบคลากรใหตรงกับมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง เปนไปตามคุณลักษณะที่กําหนดเพื่อปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.1แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป เพื่อใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่รองรับตอ
ภารกิจองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) ดําเนินการสรรหาพนักงานสว นตําบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจางใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน โดยมุงเนนการสรรหาภายในหวงเวลา ๖๐ วัน นับแตวันที่ตําแหนงวาง
(3) การรับ โอนพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป น
พนักงานจาง โดยประกาศทางเว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม และแจงขาวประชาสัมพันธไปยัง
หนวยงานอื่นประกอบดวย ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี ๒) ที่วาการอําเภอ
เมืองสุราษฎรธานี 3) องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
(4) ปรับปรุงแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและภารกิจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางใบไม
1.2 ผลการดําเนินงาน ดังนี้
(1) ประชาสัมพันธการรับ (โอน) ยาย สําหรับตําแหนงที่วาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
(2) ทบทวนการใชแผนอัตรากําลัง 3 ป เพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังเพื่อรองรับกับ
ภารกิจงานขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
(3) การตอสัญ ญาจา งพนักงานจางใหเปนไปตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนด
จํานวน 1 ราย คือ พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงาน สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
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องคการบริหารสวนตําบลบางใบไมดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพรอมของ
พนักงานสวนตําบลบางใบไม และพนักงานครู อบต. พัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง โดยใชเ ครื่องมือที่หลากหลายตามเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อให สามารถรองรับภารกิจของ
หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.1 แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ป ใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจหนาที่เพื่อเปนกรอบใน
การพัฒนาของบุคลากรในแตละตําแหนง
(๒) ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป โดยการจัดสงขาราชการเขารับการฝกอบรม
ความรูตามสายงานของแตละตําแหนง
(๓) พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและตําแหนงอยางตอเนื่อง
(4) พัฒนางานดานการจัดการความรู องคความรูในองคก ร เพื่อ สรา งวัฒนธรรมเรียนรู การ
ถายทอดความรู และเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทํางานอยางตอเนื่อง
2.2 ผลการดําเนินงาน ดังนี้
(1) จัดทําและดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบาง
ใบไม (พ.ศ. 2564 – 2566)
(3) จัดทําและดําเนินการตามแผนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลบางใบไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(4) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลบางใบไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบล และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม
2563 – 31 มี นาคม 2564) และรอบการประเมิ นครั้ง ที่ 2 (ระหว างวั นที่ 1 เมษายน 2564 – 30
กันยายน 2564) ตามกฎหมายวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานแลวแตกรณี
3. นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนใหมีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อใหไดขอมูล
ที่ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันสมัยและเปนปจจุบัน ชวยลดขั้นตอนของงานและปริมาณเอกสาร สามารถ
นําไปใชในการวางแผนในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใชบริหารงานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1 แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนยบริการขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติให
เปนปจจุบัน
(2) เสริมสรางความรูเกี่ยวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร ใหผูปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการใชงานในระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต
(3) นําระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อเปนการลดปริมาณเอกสารและทําใหเกิดความ
รวดเร็วในการดําเนินงาน
3.2 ผลการดําเนินงาน ดังนี้
(1) ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบศูนยบริการขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ (LHR) ให
เปนปจจุบันและทันสมัย
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เป น การเสริ ม สร า งความมั่ นคง ขวั ญ กํ า ลั ง ใจ คุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ความผาสุ ก และพึ ง พอใจให
ผูปฏิบัติงานเพื่อรักษาคนดี คนเกงไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานที่มีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สรางชองทางการสื่อสาร สิ่งจูงใจ ผลประโยชนตอบแทนอื่น การจัดสวัสดิการให
พนักงาน ดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในการทํางาน ตามความจําเปนและเหมาะสมตามที่กฎหมาย
กําหนด และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดี ระหวางผูบริหารกับพนักงานทุกระดับ
4.1 แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดกิจกรรมยกยอง ชมเชยบุคลากร เชน การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลดีเดน เพื่อเปนการ
เสริมสรางความรัก ความผูกพันในองคกร ระหวางบุคลากรกับองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม และประกาศ
ผลการปฏิบัติงานสําหรับผูที่มีคะแนนการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน
(2) จัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ
(3) ปรับปรุงสภาพแวดลอม จัดสถานที่ทํางานใหปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
ในการทํางาน ตามความเหมาะสมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
(4) ปรับปรุงระบบสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(5) สรางชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกร
(6) สงเสริมใหมีความกาวหนาในสายอาชีพของผูปฏิบัติงาน
4.2 ผลการดําเนินงาน ดังนี้
(1) สํารวจปจจัยความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
(2) จัดทําโครงการการรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
(3) ปรับ ปรุง สภาพแวดล อ มภายในและภายนอกอาคารสํ า นัก งานให น า อยู น า ทํ า งานและ
ปลอดภัย
(3) ประกาศผลประกาศรายชื่อพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางผูมีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในระดับดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม
2563 – 31 มี นาคม 2564) และรอบการประเมิ นครั้ง ที่ 2 (ระหว างวั นที่ 1 เมษายน 2564 – 30
กันยายน 2564) เพื่อเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน
ตอไปใหดียิ่งขึ้น
(6) ดําเนินการเรงรัดการขอรับสวัสดิการใหบุคลากรตามที่ระเบียบกําหนด
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สวนที่ 5
ผลการวิเคราะหการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และหลักการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางรวดเร็ว และสอดคลองกับ ความตองการของประชาชนในทองถิ่น การบริหารและพั ฒนา
ทรัพยากรบุคคลถือเปนเรื่องสําคัญและมีความเกี่ยวของโดยตรงตอการบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่น
1. ปญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ปญหาโครงสรางสวนราชการที่ไมคลองตัว โครงสรางการบริหารงานในปจจุบันไมมีความ
ยืดหยุน ขาดความคลองตัว ทําใหการบริหารยึดติดกับกรอบตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดเปนหลัก
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 า จ า งไม เ ป น ไปตามระบบความรู
ความสามารถ แตเปนระบบโควตา และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนไมทันตอสถานการณ ไมทัน
ตอภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานไมไดยึดจากปริมาณงาน ความรูความสามารถเปนหลัก ไมมี
ความยุติธรรม ไมใชระบบคุณธรรมแตใชระบบอุปถัมภแทน
2. ขอเสนอการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. โครงสรา งการบริหารงานบุคคลทองถิ่น ควรมีเพียงองคก รเดียว เพื่อใหเ กิดความเป น
เอกภาพในการกําหนดมาตรฐาน และมีมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน เพื่อใหกระบวนการบริหารบริหารงาน
บุคคลทองถิ่นเปนไปอยางเปนธรรม มีความคลองตัว
2. ระบบการบริหารงานบุคคลทองถิ่น ควรอยูในรูปแบบของคณะกรรมการ แทนการให
อํานาจแกผูบริหารเพียงผูเดียว เพื่อเปนการถวงดุลอํานาจ
3. กระบวนการบริหารงานบุคคลทองถิ่น ควรจัดทําแผนบุคลากรใหมีความเหมาะสมตาม
ภารกิจและเปาหมายขององคกร เพื่อใหสามารถแกปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนได
4. การเลือกสรรบุคลากรตองยึดหลักคุณธรรมและดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบของทาง
ราชการ เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถตรงกับตําแหนงงาน เพื่อประโยชนสูงสุดของทางราชการ
5. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ประเมินทั้งในเชิงประจักษเปนรูปธรรม และพิจารณาจากความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน และมีหลักเกณฑใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม

- 21 6. ความสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาตนเองโดยการเปดโอกาสใหไดรับการ
ฝกอบรมตามหลักสูตรของแตละตําแหนงอยางสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ ทันตอ
เหตุการณ
3. ทิศทางและแนวทางการดําเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
กรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลสูการปฏิบัติ มีดังตอไปนี้
1. การพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) สงเสริมใหสวนราชการมีการวางแผนยุทธศาสตรการบริหารงานบุคคลเอง โดยมี
เปาหมายที่สอดคลองกับแผนการกระจายอํานาจภายใตกรอบมาตรฐาน แตตองอยูภายใตกรอบวงเงินรอยละ
40
(2) สงเสริมและปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลใหเปนระบบเปดมากขึ้น ให
โอกาสบุคลากรในการโอน ยาย สับเปลี่ยนบุคลากรกันได โดยไมกระทบตอหนาที่ความรับผิดชอบหรือภารกิจที่
ตองปฏิบัติ
2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(1) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหไดรับความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การพัฒนาทัศนคติที่ดีตอหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชนในการทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยการพัฒนาบุคลากรจะตองดําเนินการทุกระยะ ตั้งแตกอนการเขาทํางานระหวางการทํางาน
(2) กําหนดและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม โดยการสํารวจความตองการฝกอบรม
และพัฒนาของบุคลากร เพื่อกําหนดกลุมเปาหมาย หลักสูตร แนวทางการฝกอบรม การติดตามประเมินผลการ
ฝกอบรมและพัฒนา ตลอดจนจัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สง เสริมและสนับ สนุน ให มีก ารพั ฒนาและนํา เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช ใ น
การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
(2) สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการพัฒนา
การจัดการและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร
(3) สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย
เชน เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เปนตน

องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
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