
 
 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 
เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ไดประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 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 เพ็ชรรัตน ตําแหนง ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ไดใหความสําคัญในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักเสมอวา “บุคลากร” คือ “หัวใจสําคัญของความสําเร็จขององคกร” โดยการ
ผลักดันและนํานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมและบังเกิดผลสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคของนโยบายดังกลาว เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และหลักการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว และสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่น  

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที ่6 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
 
       
                                                                  (นางเนาวรัตน เพ็ชรรัตน) 
                                                     ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที ่
                                                        นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 
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คํานํา 
 

  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ไดประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 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 เพ็ชรรัตน ตําแหนง ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ไดใหความสําคัญในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักเสมอวา “บุคลากร” คือ “หัวใจสําคัญของความสําเร็จขององคกร” โดยการ
ผลักดันและนํานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมและบังเกิดผลสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคของนโยบายดังกลาว เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และหลักการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว และสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่น 
 
                                                                                     องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 
                                                                                                   มกราคม 2563 
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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
ปจจุบันนี ้    

2. การจัดตั้ง 
      กระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม เมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2539 

3. พื้นท่ีและอาณาเขต 
  1. สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน  
 1.1  ท่ีตั้ง ตําบลบางใบไมเปนตําบลที่ตั้งหางจากอําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี  หางจากตัวเมือง 
ประมาณ  2  กิโลเมตร ดวยลักษณะพื้นที่ของตําบลมีลําคลองเปนจํานวนมาก  สองขางเปนปาไมเบญจพรรณ         
ในลําคลองจะมีใบไมลอยทับถมกันจนน้ําขึ้นลงไมสะดวก  จึงไดนําเหตุผลดังกลาว มาตั้งชื่อตําบลบางใบไม 
  1.2  เนื้อท่ี องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม มีเนื้อที่ประมาณ 10.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 
ประมาณ6,337.5 ไร  
  1.3  ภูมิประเทศ ลักษณะพ้ืนที่ตําบลบางใบไม เปนที่ราบลุมบริเวณริมแมน้ํา  บริเวณพ้ืนที่มีลําคลอง
หลายสายไหลผาน 
 1.4  อาณาเขตของตําบลบางใบไม 

ทิศเหนือ ติดตอ ตําบลบางไทร  อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธาน ี
  ทิศใต  ติดตอ แมน้ําตาป  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎรธาน ี
  ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลบางชนะ  อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธาน ี
  ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลบางไทร, ตําบลคลองนอย  อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธาน ี
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แผนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2,653 คน แยกเปนชาย 1,269  คน หญิง 1,384 คน มีความหนาแนนเฉลี่ย 
262 คน/ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือน 1,062 ครัวเรอืน  
 

หมูที่ ชื่อหมูบาน 
จํานวนประชากร 

จํานวน
ครัวเรือน  

ชื่อกํานัน/ผูใหญบาน 
ชาย หญิง รวม 

1 บานเบิดลาง 283 287 570 213 
นางสาวจรัญญา ศรีรักษ 

(กํานัน) 
2 บานปลายคลอง 133 176 309 154 นางมณีวัลย อินทรแกว 
3 บานบางเคียน 363 360 723 282 นางจันทิรา คงชุม 
4 บานบางไผ 185 239 424 185 นายสุรินทร จิตรจํานงค 

5 บานบางยาง 305 322 627 228 นายอานนท พุมพฤกษ 

รวม 1,269 1,384 2,653 1,062  
 ( ที่มา : สํานักงานทะเบียนราษฎร อําเภอเมืองสุราษฎรธานี  ขอมูล ณ  เดือนมิถุนายน 2560) 
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 4. สภาพทางสังคม 
    4.1 การศึกษา 
  โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาสทางการศึกษาถึง ม.3) 1 แหง ไดแก โรงเรียนวัดบางใบไม 

    4.2 สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 1 แหง ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางใบไม   
 4.3 การสังคมสงเคราะห 
  - จํานวนผูรับเบี้ยยังชีพคนชรา   464  คน 
  - จํานวนผูรับเบี้ยคนพิการ          42 คน 
  - จํานวนผูรับเบี้ยผูปวยเอดส         2  คน 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
              5.1 การคมนาคมขนสง 
     - ทางบก มีถนนสายหลักคือ ถนนทางหลวงชนบทสาย 2007 และ ถนนทางหลวงสาย 420 
     - ทางน้ํา  มีคลองหลายสายที่มีการเชื่อมตอกับแมน้ําตาป 
 
     5.2 การไฟฟา 
     ประชาชนในพ้ืนที่มีไฟฟาใช 100 % 
     5.3 การประปา 
     ประชาชนในพ้ืนที่มากกวา 90 % ใชน้ําจากการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 6.ระบบเศรษฐกิจ 
      6.1 การเกษตร 
   ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทําสวนมะพราว  มีบางสวนที่เปนพ้ืนท่ีปลูกปาลมและกลวย 
      6.2 การประมง 
  ประชาชนบางสวนที่ประกอบอาชีพประมง จะเปนลักษณะประมงขนาดเล็ก ซึ่งใชเรือหางยาว
เปนหลัก 
      6.3 การทองเที่ยว 
   ตําบลบางใบไม มีกลุมทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จพอสมควร ซึ่งไดแก กลุม
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษตําบลบางใบไม 
       6.4 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
  ตําบลบางใบไม มีกลุมอาชีพที่มีความเขมแข็งดานการประกอบอาชีพอยู 3 กลุม ไดแก 
  - กลุมผลิตภัณฑน้ํามันมะพราวสกัดเย็น 
  - กลุมทองเที่ยวเชิงอนุรักษตําบลบางใบไม 
  - กลุมแมบานเกษตรกรตําบลบางใบไม 

 7. เศรษฐกจิพอเพียงทองถิ่น 
 7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน 
  หมูที่ 1 บานเบิดลาง มีพื้นที่ประมาณ 892 ไร ทําสวนมะพราวประมาณ 297 ไร, 
สวนปาลมประมาณ 63 ไร และสวนกลวยประมาณ 16 ไร 
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  หมูที่ 2 บานคลองใหญ มีพื้นที่ประมาณ 714 ไร ทําสวนมะพราวประมาณ 596 ไร, สวน
ปาลมประมาณ 127 ไร และสวนกลวยประมาณ 32 ไร 
  หมูที ่3 บานปลายคลอง มีพื้นที่ประมาณ 1,936 ไร ทําสวนมะพราวประมาณ 1,072 ไร, 
สวนปาลมประมาณ 229 ไร และสวนกลวยประมาณ 64 ไร 
  หมูที่ 4 บานบางไผ มีพ้ืนที่ประมาณ 1,357 ไร ทําสวนมะพราวประมาณ 893 ไร, สวน
ปาลมประมาณ 190 ไร และสวนกลวยประมาณ 48 ไร 
  หมูที่ 5 บานบางยาง มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,756 ไร ทําสวนมะพราวประมาณ 1,191 ไร,สวน
ปาลมประมาณ 254 ไร และสวนกลวยประมาณ 58 ไร 
   ในพ้ืนที่ตําบลบางใบไมมีกลุมอาชีพ/องคกรตางๆดังนี้ 
    - กลุมทองเท่ียวเชิงอนุรักษตําบลบางใบไม 
      - กลุมผลิตภัณฑน้ํามันมะพราวสกัดเย็น 
    - กลุมผลิตภัณฑจากตนจาก 
       - กลุมแมบานเกษตรกรตําบลบางใบไม 
     - กลุมสตรีตําบลบางใบไม 
    - ชมรมผูสูงอายุตําบลบางใบไม 
     - กลุมสวัสดิการชุมชนตําบลบางใบไม 

 7.2 ขอมูลดานการเกษตร 
  สวนใหญเปนพื้นที่ทําสวนมะพราว สวนที่เหลือเปนสวนปาลม,กลวย เปนตน 

 7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
  พ้ืนท่ีตําบลบางใบไม มีลักษณะเปนพื้นที่ใกลปากแมน้ํา ทําใหบริเวณพ้ืนที่มีลําคลอง 
หลายสาย โดยมีคลองสายหลักที่สําคัญอยู 5 สาย 

 7.4 ขอมูลแหลงน้ํากิน น้ําใช 
   มีแหลงน้ําจากลําคลองในพ้ืนที่ และการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 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 เมื่อวันที ่13
สิงหาคม 2559 จึงทําใหองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมไมมีฝายบริหาร 
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10. ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม จํานวน  
  11 คน  ดังนี ้
  1. นายไพโรจน จันทรเหล็ก ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 
   2. นายยงยุทธ ชมุทอง  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 
  3. นายเสกสรร เพชรแกว  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม หมูที่ 1 
  4. นายสุทธิไชย ชูสุทธิ ์  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 หมูที ่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. นางสาวกัณทรากร สนธิคุณ หัวหนาสํานักปลัด 
  3. นางผกากรอง สําลี  ผูอํานวยการกองคลัง 
  4. นายหาญณรงค จันทรแจมใส นายชางโยธาชํานาญงาน รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง 
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สวนที่ 2 
ขอมูลอัตรากําลังและโครงสรางสวนราชการ 

 
1. โครงสรางสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)  
  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางใบไมไดกําหนดจัดโครงสรางสวนราชการภายในระดับ
กองที ่จําเปนตองมี และสวนราชการเรียกชื ่ออยางอื่นขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม เพื ่อให
สอดคลองกับสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ซึ ่งมีภารกิจอํานาจหนาที ่ที ่จะตอง
ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2549 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของประกอบกับองคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดภารกิจหลักและ
ภารกิจรองที่จะดําเนินการดังกลาว โดยองคการบริหารสวนตําบลกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจางใหตรงกับภารกิจดังกลาว และในระยะแรกการกําหนดโครงสรางสวนราชการที่จะรองรับ
การดําเนินการตามภารกิจนั้น อาจกําหนดเปนภารกิจอยูในงาน หรือกําหนดเปนฝาย และในระยะตอไป เมื่อ
มีการดําเนินการตามภารกิจนั้น และองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวา ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมาก
พอก็อาจจะพิจารณาตั้งเปนสวนตอไป  ทั้งนี้  การกําหนดการจัดโครงสรางสวนราชการขององคการบริหาร
ส วนตําบลบางใบไม เป นองค การบร ิหารส วนตําบลขนาดกลาง ม ีปล ัดองค การบร ิหารส วนตําบล  
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) 
และมีโครงสรางสวนราชการภายในระดับกองที่จําเปนตองมี และสวนราชการเรียกชื่ออยางอื่นขององคการ
บริหารสวนตําบลบางใบไม โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ  ดังนี้ 
   1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป
ขององคการบริหารสวนตําบล และราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดในองคการ
บริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวน
ตําบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล งานอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวของและไดรับมอบหมาย มีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 5 งาน ดังนี ้

1.1 งานบริหารทั่วไป 
   1.2 งานนโยบายและแผน 
    1.3 งานการเจาหนาที่ 
    1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    1.5 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

  2. กองคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการจาย  การรับ  การนําสงเงนิ   การเก็บรักษา
เงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสําคัญ  ฎีกางานเก่ียวกับเงนิเดือน  คาจาง  คาตอบแทน  เงิน
บําเหน็จบํานาญ  เงนิอ่ืน ๆ  งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินตาง ๆ   
การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ  การควบคุมการเบิกจาย  งานทํางบ
ทดลองประจําเดือนประจําป งานเก่ียวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลและงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของและ
ไดรับมอบหมาย  มีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 4 งาน ดังนี ้
    2.1 งานการเงิน 
   2.2 งานบัญช ี
   2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
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   2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

  3. กองชาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ การจัดการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูล
ทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การ
กอสรางงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงาน  งานกอสรางและซอมบํารุง  งาน
แผนงานดานวิศวกรรมและเครื่องกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจาย
วัสดุ  อุปกรณ  อะไหล  น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย  มีการแบงสวน
ราชการภายในออกเปน 4 งาน ดังนี ้

3.1 งานกอสราง  
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3 งานผังเมือง 
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค 

 2. ตําแหนง ระดับตําแหนง และเลขที่ตําแหนงพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

ที ่ ตําแหนง 
ประเภท 
ตําแหนง 

ระดับ 
จํานวน 
อัตรา 

เลขท่ีตําแหนง หมายเหตุ 

1 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น) 

บริหาร
ทองถิ่น 

กลาง 1 67-3-00-1101-001  

 
สํานักปลัด อบต. (01)    

  

 
พนักงานสวนตําบล    

  
2 หัวหนาสํานักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป) 
อํานวยการ 

ทองถิ่น 
ตน 1 67-3-01-2101-001  

3 นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปก./ชก. 1 67-3-01-3101-001 
 

4 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปก./ชก. 1 67-3-01-3102-001 
 

5 นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิชาการ ปก./ชก. 1 67-3-01-3103-001 
 

6 เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ทั่วไป ปง./ชง. 1 67-3-01-4801-001  

7 คร ู - - 1 67-3-01-6600-417  

 
พนักงานจาง    

  

 
พนักงานจางทั่วไป    

  
8 คนงานทั่วไป - - 1 - 

 

 
กองคลัง (04)    

  

 
พนักงานสวนตําบล    

  
9 ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง) 
อํานวยการ 

ทองถิ่น 
ตน 1 67-3-04-2102-001  

10 นักวิชาการเงินและบัญช ี วิชาการ ปก./ชก. 1 67-3-04-3201-001 
 

11 นักวิชาการจัดเก็บรายได วิชาการ ปก./ชก. 1 67-3-04-3203-001 
 

12 นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ปก./ชก. 1 67-3-04-3204-001 
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พนักงานจาง    

  

 
พนักงานจางตามภารกิจ    

  
13 ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ผูมีคุณวุฒิ - 1 - 

 

 
กองชาง (05)    

  

 
พนักงานสวนตําบล    

  
14 ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง) 
อํานวยการ 

ทองถิ่น 
ตน 1 67-3-05-2103-001 วาง 

15 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ปง./ชง. 1 67-3-05-4101-002  

16 นายชางโยธา ทั่วไป ปง./ชง. 1 67-3-05-4701-001  

 
พนักงานจาง    

  

 
พนักงานจางตามภารกิจ    

  
17 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ผูมีคุณวุฒิ - 1 - 
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        แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
 

โครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 
(ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม เรื่อง การกําหนดโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563) 

 
 

 
           ปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 
           

                      
                            
                         
  สํานักงานปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 
  กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
   กองชาง 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
  

          
                          
  1. งานบริหารงานทั่วไป 

2. งานนโยบายและแผน 
3. งานการเจาหนาที่ 
4. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
5. งานการศึกษา ศาสนาและ 
   วัฒนธรรม 

   1. งานการเงิน 
2. งานบัญช ี
3. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
 

   1. งานกอสราง  
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานผังเมือง 
4. งานประสานสาธารณูปโภค 
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องคการบริหารสวนตําบลประเภทสามัญ 
               กรอบโครงสรางสวนราชการของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

(ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม เรื่อง การกําหนดโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2563) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     
ประเภท 

พนักงานสวนตําบล (ระดับ) ลูกจาง 
ประจํา 

พนักงานจาง
ผูเชี่ยวชาญ 

พิเศษ 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ  
(คุณวุฒิ) 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ  

(ทักษะ) 

พนักงานจาง
ทั่วไป 

รวม 
ทั้งหมด อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อว. ชง. ปง. 
จํานวน - - 1 - - 3 - - - 1 - - - - 1 6 

หัวหนาสํานักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

งานบริหารทั่วไป งานการเจาหนาที่ งานนโยบายและแผน งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
งานการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

- นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. (1) 

พนักงานจาง 
- คนงานทั่วไป (1) 

- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1) - นักวิเคราะหนโยบายและแผน      
  ปก./ชก. (1) 

- เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
  ปง./ชง. (1) 

- ครู (คศ. ๑) (1) 
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กรอบโครงสรางสวนราชการของกองคลัง 
(ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม เรื่อง การกําหนดโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2563) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     
ประเภท 

พนักงานสวนตําบล (ระดับ) ลูกจาง 
ประจํา 

พนักงานจาง
ผูเชี่ยวชาญ 

พิเศษ 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ  
(คุณวุฒิ) 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ  

(ทักษะ) 

พนักงานจาง
ทั่วไป 

รวม 
ทั้งหมด อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อว. ชง. ปง. 
จํานวน - - 1 - - 2 1 - - - - - - 1 - 5 

- นักวิชาการเงินและบัญช ีปก./ชก. (1) 

พนักงานจาง 
- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (1) 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก./ชก. (1) - นักวิชาการพัสดุ  ปก./ชก. (1) 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

งานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
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กรอบโครงสรางสวนราชการของกองชาง 
(ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม เรื่อง การกําหนดโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2563) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     
ประเภท 

พนักงานสวนตําบล (ระดับ) ลูกจาง 
ประจํา 

พนักงานจาง
ผูเชี่ยวชาญ 

พิเศษ 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ  
(คุณวุฒิ) 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ  

(ทักษะ) 

พนักงานจาง
ทั่วไป 

รวม 
ทั้งหมด อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อว. ชง. ปง. 
นวน - - 1 - - - - - 2 - - - - 1 - 4 

 

พนักงานจาง 
- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (1) 

- นายชางโยธา ปง./ชง. (1) 
- เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1) 

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

งานกอสราง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานผังเมือง งานประสานสาธารณูปโภค 
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สวนที่ 3 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  
  องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี ไดประกาศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 ความ
วาองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม โดยนางเนาวรัตน เพ็ชรรัตน ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ใหความสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
ตระหนักเสมอวา “บุคลากร” คือ “หัวใจสําคัญของความสําเร็จขององคกร” จึงกําหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ดังนี ้

   1. ดานการสรรหา 
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไมการวางแผนกําลังคน แสวงหาคนตามคุณลักษณะที่กําหนด 

และเลือกสรรคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 
แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
๑.๑ จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป เพ่ือใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่รองรับตอ

ภารกิจองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมที่เปลี่ยนแปลงไป 
๑.๒ ดําเนินการสรรหาพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจางใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน โดยมุงเนนการสรรหาภายในหวงเวลา ๖๐ วัน นับแตวันที่ตําแหนงวาง 
๑.๓ การรับโอนพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปน

พนักงานจาง โดยประกาศทางเว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม และแจงขาวประชาสัมพันธไปยัง
หนวยงานอ่ืนประกอบดวย ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี ๒) ที่วาการอําเภอ
เมืองสุราษฎรธานี 3) องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี  

๑.๔ แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพ่ิมเติม 

 ๒. ดานการพฒันา 
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไมดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพรอมของ

พนักงานสวนตําบลบางใบไม และพนักงานครู อบต. พัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง โดยใชเครื่องมือที่หลากหลายตามเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหสามารถรองรับภารกิจของ
หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
๒.๑ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปเพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแตละตําแหนง 
๒.๒ ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป โดยการจัดสงขาราชการเขารับการฝกอบรม

ความรูตามสายงานของแตละตําแหนง 
๒.๓ จัดองคความรูในองคกร (Knowledge Management : KM) ไดแก ความรูดานแผนงาน 

การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออ่ืนๆ ที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนา
ทองถ่ินใหเขมแข็ง 
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 ๓. ดานเก็บรักษาไว 
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไมตองวางจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงาน ปรับปรุง

ระบบฐานขอมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางท่ีมีประสิทธิภาพ และยกยอง ชมเชยบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรเกิด
ความผูกพันตอหนวยงาน 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
๓.๑ ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนยบริการขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ

ใหเปนปจจุบัน 
๓.2 จัดกิจกรรมการยกยอง ชมเชยบุคลากร เพ่ือเปนการเสริมสรางความรัก ผูกพันระหวาง

บุคลากรกับองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 
๓.3 ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่องคการบริหารสวนตําบล
เดือนกําหนด พรอมทั้งใหการเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และเลื่อน
คาตอบแทนพนักงานจางเปนไปตามชวงเวลาที่กําหนด หากมีพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. หรือ
พนักงานจางรองเรียน รองขอความเปนธรรมใหรวบรวมและรีบนําเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลบาง
ใบไมพิจารณาโดยดวน 

๔. ดานการใชประโยชน 
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม โดยทุกสวนราชการตองรวมมือกันในการบริหารทรัพยากร

บุคคลอยางเปนระบบ แจงใหบุคลากรเขาถึงชองทางการรับทราบขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ควบคุม กํากับ ดูแลใหปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
๔.๑ ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติรวมทั้ง

ควบคุม กํากับ ดูแลผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมพนักงานสวนตําบล และ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวยตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 
หากผูใตบังคับบัญชากระทําความผิดหรือทุจริตใหรายงานใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมทราบ
โดยเร็ว 

๔.๒ การพิจารณาแตงตั้งพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. ใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนใน
ตําแหนงตางๆ จะยึดถือความรู ความสามารถและประโยชนสูงสุด และปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี (ก.อบต.จ.                
สุราษฎรธานี) กําหนด 
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สวนที่ 4 
ผลการดําเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2546 อันเปน 
การรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งให
สอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment) 

 องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม โดยนางเนาวรัตน เพ็ชรรัตน ตําแหนง ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ใหความสําคัญในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักเสมอวา “บุคลากร” คือ “หัวใจสําคัญของความสําเร็จขององคกร” จึงกําหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบลบางใบไม ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลง
วันวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมไดดําเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดังนี้ 

1. ดานการสรรหา (Recruitment) 
 การคัดเลือกที่มีระบบและมีมาตรฐานยอมนําคนดีและมีคุณภาพมาสูองคกรฉันนั้น องคการ
บริหารสวนตําบลบางใบไม โดยงานการเจาหนาที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จึงดําเนินการวางแผน
อัตรากําลังคน แสวงหาคนตามคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยมุงสรรหาบุคลากรดวยระบบ
การคัดเลือกท่ีมีประสิทธิภาพและเปนธรรมเพื่อใหไดบุคลากรที่เปนทั้ง “คนเกง” และ “คนดี” มีคุณภาพสูง
และซื่อสตัย เพ่ือปฏิบัติภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 
  1.1 แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) จัดทําแผนอัตรากําลังสามป เพ่ือใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังท่ี
รองรับตอภารกิจองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมที่ เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ งนโยบายของรัฐบาล  
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 
   (2) ดําเนินการสรรหาพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และ
พนักงานจางใหทันตอการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน 
   (3) การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการและรับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตองประกาศทางปายประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบาง
ใบไม ทางเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม (www.bangbaimai.go.th) และแจงขาวประชาสัมพันธไป
ยังอําเภอเมืองสรุาษฎรธาน ีและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น เพ่ือสรางการรับรูและเขาถึงบุคคลทั่วไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
   (4) แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑที่
กําหนด เพ่ือใหสามารถเลือกสรรผูท่ีมีความรู ความสามารถ และเปนคนดีสอดคลองตามภารกิจของแตละ
หนวยงาน 
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 1.2 ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
   (1) จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางใบไม  
    
2. ดานการพัฒนา (Development) 
 การพัฒนาบุคลากรเปนการลงทุนเพ่ือสรางความไดเปรียบในการปฏิบัติภารกิจขององคกรระยะ
ยาว บุคลากรทุกคนและทุกระดับจะตองไดรับการพัฒนาอยางเพียงพอและตอเนื่อง ทั้งในดานความรูทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน ดานความรู ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะของงานในตําแหนง ดานการบริหารและการจัดการ ดาน
คุณสมบัติสวนตัว และดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ตามความเหมาะสมของหนาที่
ความรับผิดชอบของบุคลากร รวมถึงความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตัล การสราง
จิตสํานึกในเรื่องคุณภาพการใหบริการและความเอาใจใสตอลูกคา ประชาชนผูรับบริการ ใหกับบุคลากรทุกคน 
โดยเนนการพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับใหมีความสัมพันธ และสอดคลองกับ 
กลยุทธในการดําเนินงาน ในขณะเดียวกันก็สรางความมั่นคงและความผูกพันทางใจใหมีความรักองคกร ตลอดจน
ความมั่นใจที่จะทํางานเพ่ือความกาวหนาในอนาคต 
 องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม โดยงานการเจาหนาที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพรอมของบุลากรเพ่ือใหเปนผูมีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู 
ทักษะ และสมรรถนะโดยใชเครื่องมือท่ีหลากหลายตามแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
บางใบไม (พ.ศ. 2561 – 2563) เพื่อใหสามารถรองรับตอภารกิจองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 2.1 แนวทางการปฏิบัต ิดังน้ี 
  (1) จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม  (พ.ศ. 2561 
– 2563) และแผนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ประจําป ให
สอดคลองตามความจําเปนและความตองการในการพัฒนาของบุคลากรในทุกหนวยงาน ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความ
เหมาะสมและสถานะทางการคลังขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 
  (2) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลบางใบไม ประจําปงบประมาณละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของปงบประมาณถัดไป เพ่ือให
ทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา ความรูความรูสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของ 
ผูเขารับการพัฒนา 
  (3) สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองดวยแผนพัฒนารายบุคคล 
  (4) จัดใหมีการประเมินพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และ
พนักงานจางตามเกณฑมาตรฐานความรู ทักษะ และสมรรถนะที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 
 2.2 ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
  (1) จัดทําและดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบาง
ใบไม (พ.ศ. 2561 – 2563)  
   (3) จัดทําและดําเนินการตามแผนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลบางใบไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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  (4) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลบางใบไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  (5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบล และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 
2561 – 31 มีนาคม 2562) และรอบการประเมินครั้งที่ 2 (ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2562 – 30 
กันยายน 2562) ตามกฎหมายวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานแลวแตกรณี 
 
3. ดานการรักษาไว (Retention) 
 สิ่งสําคัญในการักษา จูงใจ ดึงดูด และสรางความรักองคกรใหเกิดขึ้นนั้น องคการบริหารสวน
ตําบลบางใบไม  โดยงานการเจาหนาที่  สํ านักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตองวางแผนกลยุทธ 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรประจําป จัดทําเสนทางความกาวหนา
ในสายงาน แผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร (Succession Plan) ปรับปรุงระบบฐานขอมูลบุคคล 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจาง 
ที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) และยกยอง ชมเชย
บุคลากร เพ่ือใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 
  
 3.1 แนวทางการปฏิบัต ิดังนี้ 
   (1) สํารวจปจจัยความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร
ประจําป 
   (2) ประเมินความพึงพอใจตอความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลากรประจําป 
   (3) กําหนดใหการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเชื่อมความสัมพันธและความสามัคคีที่ดีของ
บุคลากรภายในองคกร เชน การแขงขันกีฬาภายในหนวยงาน การรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน เปนตน 
   (4) ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบศูนยบริการขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ 
(LHR) ใหเปนปจจุบันและทันสมัย 
   (5) จัดกิจกรรมยกยอง ชมเชยบุคลากร เชน ประกาศผลประกาศรายชื่อพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางผูมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน ในแตละรอบการประเมินเพ่ือเปนการ
ยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งขึ้น 
   (6) ดําเนินการเรงรัดการขอรับสวัสดิการใหบุคลากรตามที่ระเบียบกําหนด 
   (7) ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจาง เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด พรอมท้ังใหการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง 
เปนไปตามชวงเวลาที่กําหนด หากมีขาราชการ พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจาง
รองเรียน รองขอความเปนธรรมใหรวบรวมและรีบนําเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมพิจารณา
โดยดวน 
   (8) ควบคุมการตอสัญญาจางพนักงานจางใหเปนไปตามหลักเกณฑและระยะเวลาท่ี
กําหนด 
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 3.2 ผลการดําเนินงาน ดังนี ้
   (1) สํารวจปจจัยความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   (2) ประเมินความพึงพอใจตอความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   (3) จัดทําโครงการการรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 
   (4) ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบศูนยบริการขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ 
(LHR) ใหเปนปจจุบันและทันสมัย 
   (5) ประกาศผลประกาศรายชื่อพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางผูมีผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานในระดับดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (ระหวางวันที่ 1 
ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) และรอบการประเมินครั้งที่ 2 (ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2562 – 30 
กันยายน 2562) เพ่ือเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน
ตอไปใหดียิ่งข้ึน 
   (6) ดําเนินการเรงรัดการขอรับสวัสดิการใหบุคลากรตามที่ระเบียบกําหนด 
   (7) ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที่ 1 
(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) และรอบการประเมินครั้งที่ 2 (ระหวางวันที่ 1 
เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด พรอมทั้งใหการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ 
1 เมษายน 2562 และ 1 ตุลาคม 2562) และเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (1 ตุลาคม 2562) เปนไปตามชวงเวลาที่กําหนด  
  (8) ควบคุมการตอสัญญาจางพนักงานจางใหเปนไปตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่
กําหนด จํานวน 1 ราย คือ พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล 
 
4. ดานการใชประโยชน (Utilization) 
 องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม โดยทุกหนวยงานตองรวมมือกันในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอยางเปนระบบ แจงใหบุคลากรเขาถึงชองทางการรับทราบขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ควบคุม กํากับ ดูแลใหปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.1 แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

   (1) ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
รวมทั้งควบคุม กํากับ ดูแลผูใตบังคบับัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมของขาราชการ ขอบังคับ
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม วาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันที่  16 ตุลาคม 2558 
หากผูใตบังคับบัญชากระทําความผิดหรือทุจริตใหรายงานนายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมทราบ
โดยเร็ว 
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  (2) การพิจารณาแตงตั้งพนักงานสวนตําบล และพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล 
ใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนในตําแหนงตาง ๆ จะยึดถือความรู ความสามารถและประโยชนสูงสุดที่องคการบริหาร
สวนตําบลบางใบไมจะไดรับเปนเกณฑในการคัดเลือก 

  (3) จัดทําชองทางการรองเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบลบางใบไม 

  (4) จัดทําแบนเนอร “มุมงานการเจาหนาที่” ที่เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลบาง
ใบไม (www.bangbaimai.go.th) เพื่อเพิ่มชองทางการรับทราบขอมูลดานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
  4.2 ผลการดําเนินงาน ดังนี ้

   (1) ผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
รวมทั้งควบคุม กํากับ ดูแลผูใตบังคบับัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมของขาราชการ ขอบังคับ
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม วาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม พ.ศ. 2558 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันที่  16 ตุลาคม 2558 
หากผูใตบังคับบัญชากระทําความผิดหรือทุจริตใหรายงานนายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมทราบ
โดยเร็ว 

  (2) จัดทําชองทางการรองเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบลบางใบไม ดังนี ้
    1) ทางโทรศัพท สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 0-7729-2916 
ตอ 101 ในวัน และเวลาราชการ 
   2) ทางโทรสาร สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม หมายเลข 0-7729-
2916 ตอ 101 ในวัน และเวลาราชการ 
   3) งานการเจาหนาที่ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 
   4) ทางไปรษณีย เปนหนังสือรองเรียนถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 
โดยตรง ตามที่อยูขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 
   5) เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ท่ี www.bangbaimai.go.th แบน
เนอร “ชองทางการรองเรียน” 
   6) ทาง facebook : https://www.facebook.com/อบต.บางใบไม-สุราษฎรธาน ี
    7) ทาง e-mail : bangbaimai3@gmail.com 

  (4) จัดทําแบนเนอร “มุมงานการเจาหนาที่” ที่เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลบาง
ใบไม (www.bangbaimai.go.th) เพื่อเพิ่มชองทางการรับทราบขอมูลดานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
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สวนที่ 5 
ผลการวิเคราะหการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
  เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และหลักการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางรวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลถือเปนเรื่องสําคัญและมีความเก่ียวของโดยตรงตอการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน  
 
1. ปญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  1. ปญหาโครงสรางสวนราชการท่ีไมคลองตัว โครงสรางการบริหารงานในปจจุบันไมมีความ
ยืดหยุน ขาดความคลองตัว ทําใหการบริหารยึดติดกับกรอบตามอํานาจหนาที่ท่ีกฎหมายกําหนดเปนหลัก 
สงผลใหการบริหารไมสอดคลองกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยางทันการณ  
  2. การบริหารงานบุคคลที่ใหอํานาจผูบริหารทองถิ่นคนเดียว ทําใหผูบริหารทองถิ่นใชอํานาจ
ไดตามอําเภอใจตามความตองการของผูบริหารทองถ่ิน ไมเปนไปตามระบบคุณธรรมแตกลับใชระบบอุปถัมภ 
สงผลใหทองถิ่นไดบุคคลไมมีคุณภาพ ไมสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกําหนดไวได 
  3. กระบวนการสรรที่ไมเปนธรรม เลือกสรรบุคลากรตามนโยบายของผูบริหาร จึงไดคนที่ไมมี
ความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงาน 
  4. สวัสดิการเ ก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจางไมเปนไปตามระบบความรู 
ความสามารถ แตเปนระบบโควตา และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนไมทันตอสถานการณ ไมทัน
ตอภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน 
  5. การประเมินผลการปฏิบัติงานไมไดยึดจากปริมาณงาน ความรูความสามารถเปนหลัก ไมมี
ความยุติธรรม ไมใชระบบคุณธรรมแตใชระบบอุปถัมภแทน 
 
2. ขอเสนอการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  1. โครงสรางการบริหารงานบุคคลทองถ่ิน ควรมีเพียงองคกรเดียว เพ่ือใหเกิดความเปน
เอกภาพในการกําหนดมาตรฐาน และมีมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน เพ่ือใหกระบวนการบริหารบริหารงาน
บุคคลทองถิ่นเปนไปอยางเปนธรรม มีความคลองตัว 
  2. ระบบการบริหารงานบุคคลทองถิ่น ควรอยูในรูปแบบของคณะกรรมการ แทนการให
อํานาจแกผูบริหารเพียงผูเดียว เพ่ือเปนการถวงดุลอํานาจ 
  3. กระบวนการบริหารงานบุคคลทองถ่ิน ควรจัดทําแผนบุคลากรใหมีความเหมาะสมตาม
ภารกิจและเปาหมายขององคกร เพ่ือใหสามารถแกปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนได 
  4. การเลือกสรรบุคลากรตองยึดหลักคุณธรรมและดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบของทาง
ราชการ เพ่ือใหไดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถตรงกับตําแหนงงาน เพ่ือประโยชนสูงสุดของทางราชการ 
  5. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
ประเมินทั้งในเชิงประจักษเปนรูปธรรม และพิจารณาจากความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน และมีหลักเกณฑใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม 
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  6. ความสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาตนเองโดยการเปดโอกาสใหไดรับการ
ฝกอบรมตามหลักสูตรของแตละตําแหนงอยางสม่ําเสมอ เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ ทันตอ
เหตุการณ 
 
3. ทิศทางและแนวทางการดําเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  กรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลสูการปฏิบัติ มีดังตอไปนี้ 
  1. การพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   (1) สงเสริมใหสวนราชการมีการวางแผนยุทธศาสตรการบริหารงานบุคคลเอง โดยมี
เปาหมายที่สอดคลองกับแผนการกระจายอํานาจภายใตกรอบมาตรฐาน แตตองอยูภายใตกรอบวงเงินรอยละ 
40 
   (2) สงเสริมและปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลใหเปนระบบเปดมากข้ึน ให
โอกาสบุคลากรในการโอน ยาย สับเปลี่ยนบุคลากรกันได โดยไมกระทบตอหนาที่ความรับผิดชอบหรือภารกิจที่
ตองปฏิบัต ิ
  2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   (1) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหไดรับความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การพัฒนาทัศนคติที่ดีตอหนาที่ความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชนในการทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยการพัฒนาบุคลากรจะตองดําเนินการทุกระยะ ตั้งแตกอนการเขาทํางานระหวางการทํางาน 
   (2) กําหนดและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม โดยการสํารวจความตองการฝกอบรม
และพัฒนาของบุคลากร เพ่ือกําหนดกลุมเปาหมาย หลักสูตร แนวทางการฝกอบรม การติดตามประเมินผลการ
ฝกอบรมและพัฒนา ตลอดจนจัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน 
การปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน 
   (2) สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการพัฒนา 
การจัดการและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร 
   (3) สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย 
เชน เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เปนตน 
   


