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  ค าน า 
         

 การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ที่ผ่านมาได้อาศัยแผนอัตราก าลัง   
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2563 เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนมาโดยตลอด              
แต่เนื่องจากแผนดังกล่าวเป็นแผนที่มีช่วงระยะเวลาซึ่งจะครบก าหนดใช้บั งคับในวันที่ 30 กันยายน 2563 
และเมื่อสภาพแวดล้อมของการบริหารงานบุคคลของ อปท. เปลี่ยนแปลงไปจึงมีความจ าเป็นจะต้องทบทวน 
และปรับปรุงแผนให้มีความสอดคล้องทันต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น ความเปลี่ยนแปลง    
ในระบบงาน นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฯลฯ  อีกทั้งสภาพแวดล้อมภายในเองก็เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ด้านบุคลากร 
การเงินการงบประมาณ โครงสร้างภายในองค์กร เป็นต้น  

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ จึงได้วิเคราะห์อ านาจหน้าที่ วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน 
วิเคราะห์การวางแผนการใช้คน ก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ก าหนดเลขที่ต าแหน่งและ          
เลขที่ส่วนราชการ ประมาณการเงินเดือน ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการหรือปรับปรุงต าแหน่งบริหาร 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เป็นต้น ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นใหม่ และได้มีการ
ทบทวนปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนจากแผนฉบับเดิม ให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการของส านักงาน ก.จ. ก.ท.        
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และได้จัดท าขึ้นใหม่เป็น “แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566” ฉบับนี้ขึ้น 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ที่จัดท าขึ้นนี้จะเป็นกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน          
ในการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติการ   
และท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีกรอบการพัฒนาอัตราคนทั้งปัจจุบันและอนาคตตามที่ตั้งไว้ ต่อไป 

  
       

                                             คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
      องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 
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    ๑. หลักการและเหตุผล 
 

 
การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 

เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ จ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ       
2564 – 2566 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
อัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง  ใช้ประกอบการบริหารจัดการอัตราก าลังของบุคลากร
ในสังกัด โดยหลักการด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 
ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด พิจารณาก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนท้องถิ่น   
เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จ.)       
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 

 1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงาน
ส่วนต าบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี พิจารณาให้ความเห็นชอบ            
โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจ
หน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผน          
การใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงาน  
ส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

๑.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ จึงได้จัดท าแผน 
อัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 ขึ้น 
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    ๒. วัตถุประสงค์ 
 

การวางแผนอัตราก าลังเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องการก าหนดต าแหน่ง และการปรับระดับต าแหน่ง   
ต้องด าเนินการในภาพรวมทั้งหน่วยงาน เน้นถึงโครงสร้าง  วัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงาน        
ให้สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหน่วยงาน โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังล่วงหน้า 3 ปี 
ซึ่งต้องมีแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลและแผนงบประมาณ           
การก าหนดอัตราก าลังคนต้องสอดคล้องกับแผนงาน โครงการ แผนงบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน 
(integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผนก าลังคน) และมีการทบทวนตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ      
(Post Audit) การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน เพ่ือปูองกันปัญหา
หน้าที่ซ้ าซ้อน คนล้นงาน และก าลังคนไม่เพียงพอของหน่วยงาน เพ่ือแก้ปัญหาในการบริหารงานบุคคล          
ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งระบบไปพร้อม ๆ กัน ทั้งหน้าที่ของหน่วยงาน โครงการ ระบบงาน การก าหนด
ต าแหน่งและการปรับระดับต าแหน่ง  
 

๒.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน            
ที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
  ๒.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน การจัด
อัตราก าลัง  โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนด  
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  

๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี (ก.อบต.จังหวัดปัตตานี) 
สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการนั้นหรือไม ่

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล   
สะนอ 
  ๒.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุและ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่              
ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและ      
ยุบเลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไข้ปัญหา       
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี   

           ๒.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ประโยชน์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
๑. ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร 

สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
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๓. การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถ
เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได ้

๔. การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส      
และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

๕. การจัดท าแผนอัตราก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล      
และวางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้ 
 
  
    ๓. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมาย
ของการวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้
บรรลุเปูาหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่       
องค์กรต้องการเพ่ือให้สามารถท างานได้ตามเปูาหมายขององค์กร 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการ 
ในการก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวน
เท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่
การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในให้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน           
ในคู่มือการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้า
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบใน
การวิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้
ก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงาน
ในเวลาต้องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มี
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คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้ จักปรับปรุง
พัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้น
เป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ เป็นประธานกรรมการ            
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นคณะกรรมการ หัวหน้าส่วน
ราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ และมีพนักงานส่วนต าบล        
ที่ได้รับมอบหมาย 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

 ๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน  
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของต าบลสะนอ      
เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องจัดสรร
อัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า
ลักษณะงานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนตรงตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือไม่ 
อย่างไร หากลักษณะงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณา 
วางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ได้น ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี        
(พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ      
และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ มาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ ก าหนดเป็นกรอบแนวทาง    
ในการจัดท าการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และก าหนดภารกิจตามยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ที่สอดคล้องระหว่างแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลกับแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
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1. กรอบยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
     “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม คือหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างความสุขอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามแนวทาง 6 ยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์

ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่ง 
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล  
    ในสังคมไทย 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
9) ยุทศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาต าบล 
 

 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
(๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน      

โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหาร  
พัฒนาการท่องเที่ยว 
  (๒) ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่                
ภาคโดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT  
พัฒนารองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ และพัฒนาการคมนาคมขนส่งทาง
ทะเล 
  (๓) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนา      
โดยการพัฒนาความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ การสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาส 
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ให้สามารถพ่ึงตนเองได้  การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสด้านอาชีพและรายได้ 
และการอ านวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
  (๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพ่ึงตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาสการมีรายได้จาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้      
กระบวนการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 (๕) ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์      
อย่างยั่งยืน โดยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์ สร้างความอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืน และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบด้าน
คุณภาพชีวิต    

 3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี 
   วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี (Vision)                 

 “เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
ที่สันติสุข ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล 
การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม  

  

 3.3 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 

 2.1 วิสัยทัศน์ 
   “เชิดชูศาสนา สืบสานวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง” 
  2.2 ยุทธศาสตร์ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 
    1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น   
      1.2 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์  
      1.3 พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP 
      1.4 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน      
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
      2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบทุกระดับ 
      2.2 ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ 
      2.3 ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและ 
          ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน 
      2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      2.6 ควบคุมและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
      2.7 ส่งเสริมการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
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     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
      3.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม 
      3.2 จัดให้มีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 
       3.3 ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าระบบประปาและทางระบายน้ า 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 
       4.1 ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
    4.2 พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 
    4.3 พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการ 
          บ้านเมืองที่ดี 
    4.4 พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กร 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

      5.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกก าลังกาย และกิจกรรม 
        นันทนาการ 

       5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 
      5.3 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
       6.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
       6.2 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
      6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและปูองกันภัยพิบัติ 
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 

      7.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                             ของประชาชน  

4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
       นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562    
คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีความสอดคล้องกับหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ และหมวด ๖ แนวนโยบาย
แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช 
๒๕๖๑-๒๕๘๐ คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน      
ที่รัฐบาลจะด าเนินการ เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข 
สามัคคีและเอ้ืออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อม ที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
       วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้  คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศ   
ที่พัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี ๒๑” โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้  
 นโยบายหลัก  ๑๒  ด้าน 
  1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข ของประเทศ 

  3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
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  6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
  7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
  8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
  10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน        
                 ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
  12. การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 

 

      นโยบายหลักทั้ง ๑๒ ด้านของรัฐบาลข้างต้น จะเป็นทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาลในช่วง ๔ ปีข้างหน้า อย่างไรก็ดีจากสถานการณ์และปัญหาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่ในขณะนี้         
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ     
ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ รัฐบาลได้ก าหนดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ เพ่ือบรรเทาปัญหา
และลดผลกระทบกับประชาชน และระบบเศรษฐกิจ ดังนี้  
 นโยบายเร่งด่วน  ๑๒  เรื่อง 
  ๑. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
  2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
  4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
  5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
  6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
  7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
  8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมือง 
  9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
  10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
  11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
  12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการด าเนินการเพื่อ  
                 แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 

5. นโยบายผู้บริหาร (นายรอสาลี อดุลย์อภิมุข นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ)  
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
สะนอ เมื่อวันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2556 โดยก าหนดนโยบายการพัฒนา 7 ด้านไว้ ดังนี้ 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
3. นโยบายด้านสังคม 

    - การศึกษา 
 - ศาสนา 
 - วัฒนธรรมประเพณี 
 - การกีฬาและนันทนาการ 
 - สาธารณสุข 
 - กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน 
 - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
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 4. นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 
 5. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
 6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7. นโยบายด้านอ่ืน ๆ  
 

 ๓.๒  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดปัตตานี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานในแต่ละส่วน
ราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
หรือก าหนดฝุายมากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วน
ราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืนๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ พิจารณาทบทวนว่าการ
ก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบันมี 4 ส่วนราชการ 
ได้แก่ 
    ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
    กองคลัง 
    กองช่าง 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  

                     3.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวม

ข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลา คือ มิติข้อมูล  
ในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง (ตารางการวิเคราะห์น ามาจากเอกสาร
ประกอบการบรรยายเรื่องการบริหารก าลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบต าแหน่งและ
ค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  
ส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)) 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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          Drivers 

 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย  



 

                  

                                                                              แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 

การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้น  
ควรค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 

  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอที่มีอยู่ ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1  Strategic objective : เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสะนอบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ 
โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร      
หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยน       
ไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรร
ก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรั บ
สถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอจะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ  

กระจกด้านที่ 2  Supply pressure : เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมใน
การพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยน
ลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ได้ก าหนดอัตราก าลังใน   
แต่ละส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่บังคับ
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บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้นๆ ทุกต าแหน่ง ต าแหน่งรองลงมาจะเป็นต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่งก าหนดเป็น
สายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ต าแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปตามล าดับ การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและ        
มีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ น าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลัง มาค านวณภาระ  
ค่าใช่จ่าย ซึ่งประกอบด้วย  

1. เงินเดือน 
2. เงินประจ าต าแหน่ง 
3. เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
4. เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 
 - เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
 - เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
 - เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.) 
 - เงินวิทยฐานะ 
 ฯลฯ 
โดยน าเงินเหล่านี้ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ มาค านวณเป็น

ภาระค่าใช้จ่ายทั้งต าแหน่งที่มีคนครองและต าแหน่งว่าง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนอัตราก าลัง โดยใช้หลัก
วิธีการค านวณ ดังนี้ 

1. ต าแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่างใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่ง      
ในระดับแรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนขั้นสูงเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน  ส่วนการ
ประเมินการค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการและบริหารท้องถิ่น มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของ   
ผู้ครองต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าและขั้นสูง
ของระดับต าแหน่งนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส าหรับต าแหน่งอ านวยการและบริหารท้องถิ่นเป็นกลุ่ม   
ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและเงินอ่ืน จะค านวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย โดยน าเงินดังกล่าวคูณ 12 เดือน ส่วนการ
ประเมินการค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

3. ต าแหน่งข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาค านวณเฉพาะกลุ่มที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของ คศ.1 และ  
ขัน้สูงของ คศ.2 รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน (ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ขั้นต่ า คศ.2 และ ขั้นสูง คศ.3 รวมกัน
หารสองคูณ 12) ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน ใช้อัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน 

4. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ใช้อัตราค่าจ้างในแต่ละกลุ่มในการค านวณ  กลุ่ม 1 – 3 โดยใช้
หลักการเดียวกันกับสายวิชาการและสายทั่วไป 
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5. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจใช้หลักการคิดจากวุฒิที่ใช้ในการแต่งตั้งเป็นหลัก 
ในการค านวณ ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนใช้อัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทน   

กรณีพนักงานจ้ างตามภารกิจที่ ได้ รั บ เ งินจั ดสรร และองค์การบริ หารส่ วนต าบล 
จ่ายส่วนที่เกินจากเงินจัดสรร เช่น พนักงานจ้างตามภารกิจประเภท ผู้มีทักษะ ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
โดยกรมส่ ง เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดสรรค่าตอบแทนให้  9 ,400 ค่าครองชีพ 2,000   
ซึ่งส่วนเกินจากกรมจัดสรรให้ เกิดจากการเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี องค์ การบริหารส่วนต าบลสะนอ 
จะค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายประจ าปี เช่น นาง ก ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ) ได้รับเงินค่าตอบแทน 
14,850 บาท (กรมจ่ายให้ 9,400 ท้องถิ่นจ่าย 5,450 และส่วนที่เพ่ิมข้ึนทุกปี) 

6. พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่มีรายการเงินเพิ่มรายปี) 
7. กรณีบุคลากรถ่ายโอนได้รับเงินอุดหนุนและพนักงานครู ได้รับการเงินจัดสรรไม่น ามา

ค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ แต่ระบุไว้ในแผนอัตราก าลัง 
เพ่ือให้ทราบจ านวนและยอดคนปัจจุบัน 

กระจกด้านที่ 3  Full Time Equivalent (FTE) : เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดี
ก่อนจะค านวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ/ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว/หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

    การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตราและค านวณ
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    
ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า               230  x  6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ  จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ  ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ  จ านวนวัน คูณด้วย จ านวนชั่วโมง /1 ปี  ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ  ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 
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 กระจกด้านที่ 4  Driver : เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สะนอ (ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ) มายึดโยงกับจ านวนกรอบ
ก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน  
การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สะนอ (การตรวจประเมิน LPA)    
 

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues : น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา     
อย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี้ 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ
พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว          
โดยปัจจุบัน มี 4 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ตระหนักเสมอว่า การบรรจุแต่งตั้งคนที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในแต่ละส่วน
ราชการ ล้วนเป็นเครื่องจักรส าคัญ ที่สามารถผลักดันให้ การท างานส าเร็จในระดับตัวบุคคล เป็นตัวขับเคลื่อน
ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานบรรลุเปูาหมาย ได ้

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลัง
ที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่ง
อัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง 
และสามารถคาดการณ์วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มา
จากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะนอ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอและหัวหน้า
ส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการ การสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสะนอ เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุง
และก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

 

กระจกด้านที่ 6  Benchmarking : เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดเดียวกัน พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบล
ประจัน และองค์การบริหารส่วนต าบลระแว้ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสามแห่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้าน ประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
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 อบต.สะนอ อบต.ยะรัง อบต.ประจัน อบต.ระแว้ง 
พนักงานส่วนต าบล 8 13 11 11 
ข้าราชการครู - 3 5 2 
ลูกจ้างประจ า - - - - 
พนักงานจ้างภารกิจ 5 10 11 7 
พนักงานจ้างทั่วไป 6 5 6 9 

 

  จากตารางการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลประจัน และองค์การบริหารส่วนต าบลระแว้ง ซ่ึงเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มีประชากร ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน    
จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสามแห่ง มีอัตราก าลังแตกต่างกัน ดังนั้นใน
เรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสามหน่วยงานแล้ว การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ จึงยังมีความจ าเป็นต้องปรับ
เกลี่ยต าแหน่ง หรือเพ่ิมต าแหน่ง จ านวนปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอได้ขอใช้บัญชีจากการสอบ 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ตามกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการสอบ และท าให้พนักงานส่วนต าบลเพ่ิมขึ้น สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  

                      ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การบริหารส่วนต าบล 
การก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญ
และเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 
       1. ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอสามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล   
สะนอสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหา   
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอจะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 
       2. การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 
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       3. ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุก าลังคน 
ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการ
วางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้น
ลงได ้
       4. ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอสามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และระดับทักษะ
ของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอโดยรวม 
       5. การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะนอเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 
       6. ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment 
Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก      
การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้ าวหน้าในสาย
อาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
 

 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4– ๒๕๖6 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

  ๒. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
             2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 
             2.๒ ทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ เช่น กฎระเบียบ การแบ่ง

ส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 
             2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 

  ๓. เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอและส่งคณะท างาน
เพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  
  4. องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี 
  ๕. องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ างบประมาณ พ.ศ.
2564 – 2566   
  6. องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้อ าเภอและ
จังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  
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    ๔. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
 
 

  4.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต าบลสะนอ อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี    
ซ่ึงต้ังอยู่ทางทิศเหนอืของอ าเภอยะรัง อยู่ห่างจากอ าเภอยะรังเปน็ระยะทาง ๖.๕ กิโลเมตร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ มีเนื้อที่โดยประมาณ ๖,๑๘๑ ไร่ หรือ ๙.๘๙ ตารางกิโลเมตร 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลประจันและต าบลสะดาวา 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลระแว้ง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลตะโล๊ะและต าบลราตาปันยัง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลยะรัง 

  4.2 ภูมิประเทศ 
  โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนที่เหมาะกับท าการเกษตร เช่น ท านา สวนผลไม้ สวนยางพารา 
และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น    
  4.3 ภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี ๒ ฤด ู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน 
  4.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินเป็นดินปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับการเพาะปลูก เป็นที่ราบ
ลุ่ม ใช้ปลูกข้าว มัน สวนผลไม้ ปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน  
  4.5 ลักษณะแหล่งน้ า 
  ลักษณะแหล่งน้ า เพ่ืออุปโภคบริโภคเป็นบ่อเจาะบาดาลในแต่ละหมู่บ้าน แต่มีปัญหาในการ
ขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรเมื่อฝนทิ้งช่วง เนื่องจากมีแม่น้ าสายสั้น ๆ ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้  
  4.6 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
  ประชากรต าบลสะนอ  รวมทั้งสิ้น 5,189 คน  จ านวนครัวเรือน 1,031 ครัวเรือน 
    - ประชากรชาย   2,537   คน 
    - ประชากรหญิง  2,652   คน 
  4.7 การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคมในต าบลสะนอ ใช้การคมนาคมทางบกเป็นส าคัญในการคมนาคมติดต่อและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด โดยการคมนาคมติดต่อกับอ าเภอใกล้เคียง ใช้ทางหลวงแผ่นดิน     
(ถนนสิโรรส) เป็นเส้นทางหลัก  ส าหรับการคมนาคมติดต่อภายในต าบลและต าบลใกล้เคียงใช้ถนน รพช.        
ซึ่งผ่านทางตอนกลางของต าบลในแนวเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก โดยได้รับการปรับปรุงเป็นถนนลาดยาง
ตลอดเส้นทางและใช้ถนนโครงข่ายผิวจราจร ลูกรัง หินคลุก และคสล. แยกจากเส้นทาง รพช. 
  4.8 การไฟฟูา 
 มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟูา  คือ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอยะรัง  ในส่วนองค์การบริหารส่วน
ต าบลสะนอ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบบ ารุงรักษา ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ รวมทั้งขอขยายเขตไฟฟูาสาธารณะในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ครัวเรือนมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 
  4.9 การประปา 
 การบริการน้ าประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ  เป็นระบบประปาหมู่บ้านมีครบ
ทุกหมู่บ้าน ครัวเรือนมีประปาใช้ทุกครัวเรือน 
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4.10 ระบบเศรษฐกิจ        
  รายได้ของประชาชนส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจ คื อ ยางพารา        
นาข้าว ส้มโอ และผลไม้อ่ืนๆ นอกจากนี้แล้ว ยังมีประชาชนบางส่วนประกอบกิจการค้าและบริการโดยส่วน
ใหญ่จะเป็นกิจการขนาดเล็ก ประเภทร้านขายของช า ร้านขายเบ็ดเตล็ด อาหารและเครื่องดื่มให้บริการใน
ชุมชน 

 

จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่ 4 หมู่บ้านขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสะนอ พบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลสะนอ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เพ่ือสะดวกในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับ           
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  ดังนี้  
 

๑. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๑.๑  การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท่อน้ าหรือรางระบายน้ ายังไม่ทั่วถึง  
   ๑.2  ไฟฟูาสาธารณะยังไม่ทั่วถึง 

         1.3  การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง 
  1.4  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรยังมีไม่เพียงพอ ไม่มีสระในการกักเก็บน้ า ส าหรับการเกษตร      
          ในฤดูแล้ง 

 ๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
   ๒.๑  ปัญหาการขาดความรู้และโอกาสในการประกอบอาชีพ  

         2.2  ปัญหาประชาชนขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 
         2.3  ปัญหาประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมนอกเหนือจากประกอบอาชีพดั้งเดิมและขาด 
                            แคลนที่ท ากิน 
        2.4  ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ และราคาสินค้าท่ีได้ไม่คุ้ม  
                            ต่อการประกอบอาชีพที่มีรายได้ที่ไม่แน่นอน 
        2.5  ปัญหาการว่างงานในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ าและช่วงหน้าแล้ง 
 ๓. ปัญหาด้านสังคม 

3.1  ไม่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกก าลังกาย  
3.2  การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการ   
       พัฒนาชุมชนของประชาชนรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน 

   ๓.3  ปัญหายาเสพติด 
         3.4  ปัญหาการขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
             3.5  ปัญหาการขาดความสนใจและไม่เห็นความส าคัญของการศึกษาต่อ และขาดทุนทรัพย์ 
             3.6  การดูแล และการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนชรา ผู้พิการ    

  4. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
        4.1  การรับทราบข้อมูลขา่วสารของทางราชการ 
        4.2  ปัญหาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของประชาชน 
                   4.3  ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
             4.4  การปรับปรุงและพัฒนารายไดขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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 5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.๑  ขาดการจัดระบบนิเวศน์ชุมชน 
   5.๒  การก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 
   5.๓  คลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมท าให้การระบายน้ าไม่สะดวก 
   5.4  ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 

6. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
  6.1  ขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขที่เพียงพอ 
  6.2  ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในการปูองกันและรักษาโรคแพร่ระบาดต่างๆ 
 

7. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.1  การใหค้วามชวยเหลือเด็กท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษา 
7.2  ขาดความสนใจและไม่เห็นความส าคัญของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
7.3  การขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา  
7.4  ขาดความสนใจวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน   

 

ความต้องการของประชาชน 
 

 ๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.๑  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอขุดลอกคลอง, สร้างสะพาน คสล. วางท่อ 
                      ระบายน้ าปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 
   ๑.2  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟ 
                      สาธารณะ 
   ๑.3  ต้องการให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ าและก าจัดวัชพืช 
   1.4  ต้องการให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 

 ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
   ๒.๑  ต้องการให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ, ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

   ๒.2  ต้องการการให้สนับสนุนเงินทุนและอุปกรณ์ 
        2.4  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
                            ท้องถิ่น 
 

 ๓. ด้านสังคม 
   ๓.๑  ต้องการให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สถานที่ออกก าลังกายภายในหมู่บ้าน 
   ๓.๒  ต้องการให้ความรู้ด้านสุขศึกษา ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนากรอนามัยแม่และเด็ก 
   ๓.๓  ต้องการการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
   ๓.๔  ต้องการให้มีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ, เด็ก, สตรีและคนพิการ   
   3.5  ต้องการให้มีการจัดการศึกษา การศึกษานอกระบบ 

 

 4. ด้านการเมือง การบริหาร 
         4.๑  ต้องการให้มีการประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน       
                            กลุ่มสตรี, และกลุ่มอาสาอื่นๆ 
         4.๒  ต้องการให้มีการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
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 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.๑  ต้องการจัดให้ความรู้ในการจัดการระบบนิเวศน์ชุมชน 
   5.๒  ต้องการให้มีการจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.๓  ต้องการให้ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช 
   5.๔  ต้องการใหม้ีการจัดให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกหลัก 
                      สุขาภิบาล 
 

6. ด้านสาธารณสุข 
  6.1  ต้องการให้มแีหล่งข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้ด้านสาธารณสุขต่าง ๆ  
  6.2  ต้องการให้ปัญหาโรคระบาดและยาเสพติดหมดไปจากชุมชน 
 

7. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.1  ต้องการให้มีการจัดฝึกอบบรม ให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
7.2  ต้องการให้เยาวชนให้ความส าคัญกับการศึกษา และการกีฬา 
7.3  ต้องการให้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านคงอยู่ในต าบลตลอดไป 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
 ๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   ๑.๑  ตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่  
   ๑.๒  ตรวจสอบและขยาย/รักษาคุณภาพ/เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟูาและน้ าประปาใช้อย่าง 
          มีคุณภาพครบทุกครัวเรือน 
   ๑.๓  ปรับปรุงวางท่อระบายน้ าตามจุดต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน 
 

 ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
   ๒.๑  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในต าบล/ให้ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
   ๒.๒  จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
   ๒.๓  จัดให้ความรู้ในการบริหารจัดการระบบธุรกิจชุมชนให้ประชาชนได้รับความรู้อย่าง  
                      กว้างขวาง 

   ๒.๔  จัดให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

 ๓. ด้านสังคม 
   ๓.๑  ส่งเสริมด้านการกีฬา ให้มสีถานที่ออกก าลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   
   ๓.๒  ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนากรอนามัยแม่และเด็ก 
   ๓.๓  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและเน้นให้มีการมี 
                      ส่วนร่วมของชุมชน 
   ๓.๔  ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ, เด็ก, สตรี และคนพิการ   

 

 4. ด้านการเมือง การบริหาร 
         4.๑  จัดให้มีการประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน, กลุ่มสตรี,     
                            กลุ่มอาสาอื่นๆ 
         4.๒  สร้างจิตส านึกทางการเมืองให้ผู้น าชุมชนและประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วน   
                            ร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย และให้ประชาชนเข้าใจว่าเรื่องการเมือง 
                            เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนต้องให้ความส าคัญ 
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 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.๑  รณรงค์ให้ความรู้ในการจัดการระบบนิเวศน์ชุมชน 
   5.๒  ตั้งธนาคารขยะในชุมชน และปลูกจิตส านึกให้ลดการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะที่ก าจัดยาก 
                      และเป็นมลพิษ  พร้อมให้ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล 
   5.๓  ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช 
 

6. ด้านสาธารณสุข 
  6.1  จัดให้มีแหล่งข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้ด้านสาธารณสุข  
  6.2  รณรงค์ให้ความรู้ การปูองกันและการรักษา แก่ประชาชน ฉีดวัคซีนปูองกันโรคต่าง ๆ   
                 โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีโรคระบาด 
 

7. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.1  ให้มีจุดบริการ/ข้อมูลข่าวสาร/อินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ 
7.2  ส่งเสริมให้เยาวชนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือในระบบการศึกษานอกโรงเรียน  
       ด้านสายอาชีพ และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
7.3  สนับสนุนให้เด็กเลือกเรียนทั้งทางด้านสายสามัญควบคู่กับด้านศาสนา 
7.4  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยว วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
7.5  ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
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   ๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 
 
   

 การจัดท าแผนอัตราก าลังแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ใช้การ
วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล  
มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร 
โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ได้วิเคราะห์ภารกิจ   
ที่มีอยู่ เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดส่วนราชการรองรับ และให้สอดคล้องกับภารกิจที่เกิดขึ้น เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 
 

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1))  
1.2 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
1.4 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
การการซ่อม การสร้าง การบ ารุงรักษา 
ไฟฟูา ประปา สาธารณูปโภค  

ดังนั้น การก าหนดส่วนราชการรองรับ
ภารกิจในด้านนี้ คือ กองช่าง  

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

(มาตรา 67(6)) 
2.2 ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและ

สวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่

อาศัย(มาตรา 16(2)) 
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน (มาตรา 16(5)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

(มาตรา 16(19)) 

ด้านส่ง เสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
ทั้งด้วยสุขภาพพลานามัย และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดังนั้น การก าหนดส่วน
ราชการรองรับภารกิจในด้านนี้   คือ 
ส านักงานปลัด (งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน)  



 

                  

                                                                              แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน (มาตรา 68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านนี้เป็นการ
ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนรวมทั้งความปลอดภัยทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้วย  ดังนั้น การก าหนด
ส่ วนราชการรองรับภารกิจ เป็นการ
ประสานงานการปฏิบัติระหว่าง 2 ส่วน
ราชการ คือ กองช่าง และส านักงานปลัด 
ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการ
ท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 

68(5)) 
4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ภารกิจใน
ด้านนี้ เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในการส่งเสริมอาชีพและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการก าหนด
ส่วนราชการรองรับด้านนี้ มีการประสาน
การปฏิบัติงานระหว่าง 2 ส่วนราชการคือ 
ก อ ง ค ลั ง  แ ล ะ ส า นั ก ง า น ป ลั ด  
(งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน) 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ า รุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 
 

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ภารกิจในด้านนี้เกี่ยวข้อง
กับบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในชุมชน ดังนั้นการ
ก าหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้  คือ 
ส านักงานปลัด 
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6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8) 

6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

ของท้องถิ่น (มาตรา 17(18)) 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังนั้นการ
ก าหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
(มาตรา 67(9)) 

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจใน
ด้านนี้ เกี่ ยวข้องกับบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นการก าหนดส่วนราชการ
รองรับด้านนี้ คือ ส่วนราชการทุกกองใน
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บล ส ะ น อ 
(ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 
 

 

ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ   

 
 
 
 
 
 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ จะวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ จังหวัด เพ่ือให้การด าเนิน
ภารกิจเกิดประโยชน์สูงสุดและอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่และสะท้อนถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน        

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา 
ในอนาคตขององค์การบริหารสว่นต าบลสะนอด้วยเทคนิค 

SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) เพ่ือให้การด าเนินภารกิจ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที ่
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จุดแข็ง (Strengths) มีปัจจัยที่ส าคัญที่สามารถน าใช้ปะโยชน์ในการด าเนินงานพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
 ๑) ประชากรโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ตามวิถีอิสลามของชาวปัตตานีซึ่งเป็นจุดแข็ง 

เชิงสัญลักษณ์โลกมุสลิม 
 2) การรวมกลุ่มของภาคประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเข้มแข็ง เช่น เครือข่ายสุขภาพ 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน/หมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ผลิตสินค้าฮาลาลชุมชนรองรับ
การพัฒนาซึ่งมีการรวมกลุ่ม ของชุมชนต่างๆอย่างเข้มแข็งเป็นจานวนมาก หลายสาขา เช่น กลุ่มผลิตข้าวเกรียบ  

3) ต าบลสะนอมีสถานการศึกษาระดับประถม คือ โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ และโรงเรียน
บ้านคางา และมีสถานการศึกษาระดับมัธยม คือ โรงเรียนสะนอพิทยาคม 

 4) พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เหมาะแก่ท าการเกษตร เช่น ปลูกข้าว ยางพารา ผลไม้อ่ืนๆ 
 5) มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและส่วนราชการในพ้ืนที่ 
 6) ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งมีความสามัคคี ได้รับความร่วมมือในการบริหารองค์กรและพัฒนา

พ้ืนที ่ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
 

จุดอ่อน (Weaknesses)  มีเหตุปัจจัยส าคัญท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
 1) อาชีพหลักคือเกษตรกรรม ที่ราคาผลผลิตไม่แน่นอน เกษตรกรขาดการพัฒนาระบบการ

ผลิตการแปรรูป การตลาด และการเพิ่มมูลค่าการผลิต  
2) ขาดการบริหารจัดการน้ าส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

พบว่าครัวเรือนเข้าถึงประปาไม่ทั่วถึง  
3) ขาดความพร้อมทางโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการขนส่งและการเกษตร 
4) สินค้าระดับชุมชนจ านวนมากยังไม่เป็นที่ยอมรับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

 5) ปัญหาสุขภาพอนามัย และวิถีทางด้านสุขภาพของชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ประชาชนยังขาด
ความตระหนักในการสร้างวิถีสุขภาวะที่ดี และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อ โรคที่เป็นปัญหาของชุมชน
โดยเฉพาะปัญหาอนามัยแม่และเด็ก   

 6) ระบบการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรมเอสเอ็มอี ยังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ      
ขาดความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขาดความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัย  

7) ปัญหายาเสพติดยังคงมีการระบาดในพ้ืนที่ต าบลสะนอ   
 
 

โอกาส (Opportunities) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จ 
 ๑) ความสัมพันธ์ระหว่างอ าเภอ และการสถาปนาความสัมพันธ์จากสังคมมุสลิมในอาเซียน  

เอ้ือต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้า การพัฒนาทางด้านสังคมมุสลิมในพ้ืนที่  
๒) นโยบายของรัฐบาลและแผนการพัฒนาประเทศแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา อบต.     

ให้ความส าคัญในการพัฒนา และเร่งเสริมสร้างเศรษฐกิจ การค้า เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
 ๓) แหล่งเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จากปราชญ์ชาวบ้านอ าเภอใกล้เคียง

และจากสื่อ องค์ความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน การสร้างวิถีชีวิต อาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 4) การจัดการปัญหาความมั่นคงจากการยึดหลักสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบของ

รัฐบาลนโยบายในการเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการถึงบริการของรัฐและกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น ฝุายทหาร ปกครอง ต ารวจ 
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ภัยคุกคาม (Threats) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่เอื้อต่อหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จ 
 1) ข้อจ ากัดด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เปลี่ยนแปลงบ่อย                

ไม่เอ้ืออ านวย ต่อการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ความมั่นคง และยาเสพติด ท าให้การลงทุนจากภายนอก      
ขาดความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในพ้ืนที่ เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้    
และการน าเสนอข่าวทีค่ลาดเคลื่อน  

2) มีปัญหายาเสพติดในพ้ืนที ่  
 3) ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนท าให้ธรรมชาติแปรปรวน เกิดอุทกภัย ส่งผลเสียหาย       

ต่อการเกษตร และวิถีชีวิตของเกษตรกร ส่งผลต่อรายไดท้ี่ได้รับ  
 4) ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่คงที่เพราะขึ้นอยู่กับกลไกราคาของตลาด และค่าครองชีพ  

ที่สูงขึ้น ในขณะที่รายได้ลดลง ท าให้ประชาชนต้องรับภาระ 
 5) นโยบายด้านการศึกษาจากส่วนกลางในการส่งเสริมการศึกษาในพ้ืนที่ไม่แตกต่างจาก       

ที่อ่ืนๆ ทั้งๆ ที่สภาพปัญหามีความแตกต่างกัน ท าให้ไม่สามารถจัดการศึกษาเข้ากับบริบทของพ้ืนที่ได้          
อีกทั้งการจัดส่งครูคุณภาพมาในพ้ืนที่ไม่ได้รับการด าเนินการอย่างท าให้ไม่สามารถสนองความต้องการของ
ผู้เรียนได ้ 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จ 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
    รอบครอบ 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. มีบุคลากรเป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว   
    โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 
6. มีเครือข่ายการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในเขต 
    อ าเภอและภายในเขตจังหวัด 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. อัตราก าลังไม่เพียงพอต่อภารกิจและปริมาณงาน 
4. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลมีการโอน –   
    ย้ายบ่อย ท าให้เกิดการท างานไม่มีความต่อเนื่อง  
    และประสบการณ์ในการท างานน้อย 
5.ไม่มีนโยบายในการวางแผนงาน/ติดตามประเมินผล 
   หลังการพัฒนา/ระบบการประเมินผลการ  
   ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 

โอกาส (Opportunities) 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความ 
    สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ 
    ท างานมากข้ึน 

ข้อจ ากัด (Threats) 
1. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
2. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
3. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
4. ขาดความชัดเจนในเรื่องกระบวนการและแนว  
    ทางการปฏิบัติ  
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ  (ระดับองค์กร) 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
2. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต. ในฐานะตัวแทน 
3. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
4. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า  
    ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
5. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ได้  
    จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี  
    บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
4. จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีใน ๓ จังหวัด  
    ชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้บุคลากรเสียขวัญและ  
    ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 

โอกาส (Opportunities) 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต. ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี/ปริญญา 
    โทเพ่ิมข้ึน 
4. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท  
    ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
5. มีเครือข่ายการสื่อสารที่สะดวกต่อการติดต่อ  
    เชื่อมโยง ติดต่อประสานงานได้รวดเร็ว  
    การประชาสัมพันธ์ข่าวสารท าได้รวดเร็วมากขึ้น 
 

ข้อจ ากัด (Threats) 
1 .  มี ร ะบบ อุปถั ม ภ์ แ ล ะก ลุ่ มพ ร รค พวก จ า ก 
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ การด าเนินการทางวินัย
เป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ีน้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จ า กั ดท า ใ ห้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พูนความรู้ ใ ห้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจของ 
อบต. 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากรและภารกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   ๖. ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอจะด าเนินการ  
 
     
องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ  มีภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีต้องด าเนินการ ดังนี้ 
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   ๖. ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอจะด าเนินการ  
 
  

องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ  มีภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การก าหนดส่วนราชการรองรับกับภารกิจ 

                       ภารกิจหลัก 
 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา  
     ความสงบเรียบร้อย 
 4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
 7. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 8. การสาธารณสุข การเฝูาระวังและควบคุมโรคติดต่อ 

 

1. กองช่าง 
2. ส านักงานปลัด 
3. ส านักงานปลัดและกองช่าง 

 
4. ส านักงานปลัด 
5. ทุกส่วนราชการ 
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ส านักงานปลัด  
8. ส านักงานปลัด 

                       ภารกิจรอง 
 1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
 2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

 3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพ     
     ทางการเกษตร 

 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

 5. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

 
1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. ส านักงานปลัด 
3. ส านักงานปลัด 

 
4. กองคลัง 
5. ส านักงานปลัด 
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๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง  
    
  องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน
ราชการ  ได้แก่ 

1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนด     
สายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่ งขึ้น     
โดยจุดเน้น คือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยให้พิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ดังนี้ 

1. ส านักงานปลัด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับ
และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ การจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดท าร่างข้อบัญญัติต าบล การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การให้ค าปรึกษาหน้าที่
และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง การบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ด าเนินการเกี่ยวกับอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่ืน รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีโครงสร้าง
งานในส านักงานปลัด ดังนี้ 

 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 

 1.3 งานนโยบายและแผน 
 1.4 งานกฎหมายและคดี 
 1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 1.6 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 2. กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท 
เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การหักภาษี
และน าส่งรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล การยืม
เงินทดรองราชการ การจัดสรรผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและ 
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ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง  โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง ดังนี้ 

   2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

 3. กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง     
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการ
ก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน  
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้าง
งานในกองช่าง ดังนี้ 

   3.1 งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
3.4 งานผังเมือง 

 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาต าราเรียน  
การวางแผนการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การจัดการและส่งเสริม
ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอ่ืนที่
เกีย่วข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ 

4.1  งานบริหารการศึกษา 
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

การจัดอัตราก าลังเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ต าแหน่งที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็ งของระบบ
เศรษฐกิจ   

- พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   
- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น 
- ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์  
- พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า 
OTOP 
- ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน 
- พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริมการประกอบ อาชีพที่ยั่งยืน  

- ปลัด อบต.  
- รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นักพัฒนาชุมชน 
- จพง.พัฒนาชุมชน 
- นายช่างโยธา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาคนและ
สังคมใหมี้คุณภาพ   

- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบทุกระดับ   
- ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ  
- ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- ควบคุมและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด  
- ส่งเสริมการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
- ให้การศึกษากับเด็กก่อนวัยเรียน บริหารจัดการกับเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนที่  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมศาสนา  มี
คุณธรรม  จริยธรรม   
- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  
- ส่งเสริมการศึกษา นอกสถานศึกษา ให้กับเด็กและเยาชน
นอกสถานศึกษา 
- สนับสนุนสวัสดิการ เด็ก เยาวชน สตรี คนชราผู้ด้อยโอกาส 
 
 

- ปลัด อบต.  
–รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองการศึกษา  
- นักวิชาการศึกษา  
 - ครู  
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 
- คนงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐ า น ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน 

- การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม  
- จัดให้มีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง   
- ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าระบบประปาและทางระบายน้ า  
และมีการบริการพ้ืนฐานที่สะดวกและเพียงพอ 
- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ คู คลอง  
หนอง บึง 

- ปลัด อบต.  
– รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง   
- นายช่างโยธา 
- จพง.ธุรการ  
- คนงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดี 

- ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน
องค์กร 
- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ให้เงินเดือนค่าจ้าง  ค่าตอบแทน 
บรรจุแต่งตั้ง  สรรหา  พัฒนาบุคลากร   ในสังกัด   
- พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนา
สถานที่ปฏิบัติงาน 
- พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
- พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ
องค์กร 

- ปลัด อบต.  
– รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด  
- นักทรัพยากรบุคคล 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
- ผอ.กองคลัง 
- จพง.พัสดุ 
- จพง.จัดเก็บรายได ้
- จพง.การเงิน 
- ผช.จพง.พัสดุ 
- ผช.จพง.การเงินฯ 
- ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
- พนักงานขับรถยนต์ 
- คนงาน นักการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาการกีฬาสู่
ความเป็ น เลิ ศและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกก าลัง
กาย และกิจกรรมนันทนาการ 
- ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 
- ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่  
 

- พนักงานส่วนต าบลทุก
ระดับ 
- พนักงานจ้างทุกคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ก า ร พั ฒ น า จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

- คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัด
น้ าเสีย 
- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและปูองกัน
ภัยพิบัติ 
 

- พนักงานส่วนต าบลทุก
ระดับ 
- พนักงานจ้างทุกคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาส่ ง เสริ ม
การรักษาความม่ันคง
และเสริมสร้างสันติ
สุข 

- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

- พนักงานส่วนต าบลทุก
ระดับ 
- พนักงานจ้างทุกคน 

 

การเก็บข้อมูลกระบวนการท างานจริง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ได้พิจารณาภาระค่างานที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูล พิจารณาประกอบกับใบก าหนดหน้าที่งาน (JOB DESCRIPTION) และมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งที่ควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตราก าลังของ
บุคลากรในอนาคตตลอดระยะเวลา 3 ปี   
 

การพิจารณาอุปสงค์ก าลังคน  
 หลังรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว ตลอดระยะเวลาที่แล้วมาแผนอัตราก าลังที่ใช้คือ แผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ มีภารกิจ  
ด้านการศึกษา ด้านการจัดท าแผนที่ภาษี และด้านพัฒนาชุมชน ที่เพ่ิมขึ้น เบื้องต้นคณะกรรมการได้ร่วมกัน
พิจารณาปรับเกลี่ยอัตราก าลังที่ว่างเพ่ือเป็นการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองภารกิจ
และงานที่เพ่ิมข้ึนได้ เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้ 
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อัตราก าลังที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 

ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน วิธีด าเนินการในต าแหน่งว่าง 

1 ส านักงานปลัด นักพัฒนาชุมชน 1 
คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่ 

ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 

2 ส านักงานปลัด เจ้าพนักงานธุรการ 1 
คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่ 

ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 

3 ส านักงานปลัด 
เจ้าพนักงานพัฒนา

ชุมชน 
1 

คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่ 
ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 

4 กองคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 
คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่ 

ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 

5 กองช่าง 
ผู้อ านวยการกอง

ช่าง 
1 

ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

6 กองช่าง นายช่างโยธา 2 
คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่ 

ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 

7 กองการศึกษา ฯ 
ผู้อ านวยการกอง

การศึกษา 
1 

ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

8 กองการศึกษา ฯ นักวิชาการศึกษา 1 
คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่ 

ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 

9 กองการศึกษา ฯ ครูผู้ดูแลเด็ก 1 
คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่ 

ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 
 
อัตราก าลังที่ยังมีไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นในภารกิจงาน โดยผ่านการพิจารณาปรับเกลี่ยต าแหน่งจาก

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังแล้ว 

ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน 
ปีที่

ต้องการ 
เหตุผลและความจ าเป็น 

1 ส านักงานปลัด คนงาน 1 2564           เนื่องจากปัจจุบันภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะนอ มีปริมาณที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชน รวมทั้งองค์การ
บริหารส่ วนต าบลสะนอ ได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในต าบล รวมทั้งนโยบายของ
ภาครัฐที่เน้นการช่วยเหลือประชาชน ไม่ว่าทั้งเด็ก 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส จึงมีความจ าเป็นต้องมี
เจ้าหน้าที่เ พ่ิม เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพ่ือสามารถให้บริการ
ต่อประชาชนได้มากข้ึน 
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2 กองการศึกษาฯ คนงาน 1 2564 เนื่องจากกองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนต าบลสะ

นอ มีกรอบต าแหน่งว่าง ไม่มีคนครองต าแหน่ง       
แต่ปริมาณงานในความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ 
มีจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่ง
เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่ วนต าบลมีประสิทธิภาพและสามารถ
ให้บริการต่อชุมชนได้มากขึ้น 
 

3 กองการศึกษาฯ ผู้ดูแลเด็ก
(ท่ัวไป) 

5 2564          เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ     
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 1 ศูนย์ เพ่ือรองรับภา
กิจการศึกษาก่อนปฐมวัยให้กับเด็กก่อนวัยเรียน      
ซึ่งมีเด็กจ านวน 100 คน และมีพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 2 คน     
มีพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 
จ านวน 1 คน ซึ่ งศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวน
บุคคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อจ านวน   
เด็กเล็กที่มีเพ่ิมมากขึ้น จึงมีความจ าเป็นในก าหนด
ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
(ทั่วไป) ในการการปฏิบัติงานเพิ่ม จ านวน 5 อัตรา 
 

 ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี โดยมีเปูาหมายให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ 
อบต. มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น       
จึงมีความจ าเป็นก าหนดต าแหน่ง คนงาน เพ่ือมาปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดังกล่าวข้างต้น  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่ละส่วนราชการ
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่บังคับบัญชาบุคลากร     
ในส่วนราชการนั้นๆ ทุกต าแหน่ง ต าแหน่งรองลงมา จะเป็นต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่งก าหนดเป็นสายงานวิชาการ      
ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ต าแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี พนักงานจ้างตามภารกิ จ    
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามล าดับ การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบ   
สายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถ
และทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มี        
ความต่อเนื่องในการท างาน มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น      
ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้ ดังนี้ 
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     สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่   
- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 ระดับ 
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 ระดับ 

 สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ 
- หัวหน้าส านักปลัด อบต.      จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 ระดับ 
- ผู้อ านวยการกองคลัง      จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 ระดับ 
- ผู้อ านวยการกองช่าง      จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 ระดับ 
- ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 ระดับ 

      สายงานวชิาการ   ได้แก่  
- สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี   จ านวน 5 ต าแหน่ง  5 อัตรา 

      สายงานทั่วไป   ได้แก่ 
-  สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน 6 ต าแหน่ง  8 อัตรา 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น ซึ่งหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภท และองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภท
สามัญ ด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้าง เพียง ๒ ประเภท ดังนี้ 
  (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 6 ต าแหน่ง  มีคนครอง 5 อัตรา 
   (2) พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน 6 ต าแหน่ง  มีคนครอง 6 อัตรา 

 

โดยก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลทั้งสิ้น จ านวน 18 อัตรา พนักงานครู 
จ านวน 1 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 6 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 6 อัตรา         
รวมทั้ งสิ้น 31 อัตรา เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอมีภารกิจ  อ านาจหน้าที่              
ความรับผิดชอบ และมีปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นในส านักงานปลัด และกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
จ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นในการขอก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปขึ้นใหม่ จ านวน  7  อัตรา ดังนี้ 

ต าแหน่ง คนงาน  สังกัดส านักงานปลัด   จ านวน 1 อัตรา  
ต าแหน่ง คนงาน  สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 1  อัตรา 
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป)  สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 5  อัตรา  

เพ่ือรองรับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
การบริหารงานภายในส านักงานปลัด และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สะนอ ต่อไป 
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     ๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

 
 ๘.๑ โครงสร้าง          

   องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกล่าว โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจและในระยะแรกการก าหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงานและในระยะ
ต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณ
งานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๑. ส านักงานปลัด อบต. 
๑.๑    งานบริหารทั่วไป 

- งานธุรการและงานสารบรรณ 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมลู 
- งานกิจการสภา 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานประชาสัมพันธ์ 

1.2   งานการเจ้าหน้าท่ี 
          -งานอัตราก าลังและพัฒนาบุคลากร 
          -งานสวัสดิการ 
          -งานบริหารงานบุคคล 
๑.3   งานนโยบายและแผน 
          -งานนโยบายและแผน 
          -งานวิชาการ 
          -งานข้อมูลและสถิต ิ
          -งานงบประมาณ 
๑.4   งานกฎหมายและคด ี
          -งานกฎหมายและคด ี
          -งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ ์
          -งานข้อบัญญัติและระเบยีบ 
๑.5  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          -งานอ านวยการ 
          -งานปูองกัน 
          -งานฟ้ืนฟู 
1.6 งานสวสัดิการและพัฒนาชุมชน 

     -งานศูนย์เยาวชน 
          -งานสังคมสงเคราะห ์

     -งานสงเคราะหเ์ด็ก สตรี คนชรา 
      และผู้พิการ 

          -งานส่งเสริมอาชีพและพฒันาสตร ี
          -งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 

๑. ส านักงานปลัด อบต. 
๑.๑    งานบริหารทั่วไป 

- งานธุรการและงานสารบรรณ 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมลู 
- งานกิจการสภา 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานประชาสัมพันธ์ 

1.2   งานการเจ้าหน้าท่ี 
          -งานอัตราก าลังและพัฒนาบุคลากร 
          -งานสวัสดิการ 
          -งานบริหารงานบุคคล 
๑.3   งานนโยบายและแผน 
           -งานนโยบายและแผน 
           -งานวิชาการ 
           -งานข้อมูลและสถติ ิ
           -งานงบประมาณ 
๑.4   งานกฎหมายและคด ี

-งานกฎหมายและคด ี
-งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ ์
-งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

๑.5  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานอ านวยการ 
-งานปูองกัน 
-งานฟ้ืนฟู 

1.6 งานสวสัดิการและพัฒนาชุมชน 
     -งานศูนย์เยาวชน 

          -งานสังคมสงเคราะห ์
     -งานสงเคราะหเ์ด็ก สตรี คนชรา 
       และผู้พิการ 

          -งานส่งเสริมอาชีพและพฒันาสตร ี
          -งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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๒. กองคลัง 
๒.๑  งานการเงินและบญัช ี
         -งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย 
         -งานแสดงฐานะทางการเงินงบการเงิน 
           และงบทดลอง 
         -งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
         -งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน 
         -งานเก็บรักษาเงิน 
๒.๒  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
         -งานพัฒนารายได ้
         -งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
         -งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได ้
         -งานทะเบียนทรัพยส์ินและแผนที่ภาษ ี
๒.๓  งานทะเบยีนทรัพย์สินและพสัด ุ
         -งานพัสด ุ
         -งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดคุรุภณัฑ ์
         -งานตรวจสอบข้อมลูภาคสนาม 
๓. กองช่าง 
๓.๑  งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
        -งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
        -งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ า 
        -งานข้อมูลก่อสรา้ง 
๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
         -งานส ารวจ เกบ็ข้อมลู เพื่อการออกแบบ 
         -งานประเมินราคา 

   -งานควบคุมการก่อสรา้งอาคาร 
   -งานออกแบบและบริการข้อมลู 

๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 
  -งานกิจการประปา 
  -งานไฟฟูาสาธารณะ 
  -งานระบายน้ า 

๓.๔  งานผังเมือง 
  -งานส ารวจและแผนท่ี 
  -งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -งานควบคุมทางผังเมือง 

๔. กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
4.2  งานส่งเสรมิการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

  -งานข้อมูล 
  -งานประสานกิจกรรม 
  -งานส่งเสริมการศึกษา 

๔.3  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  -งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
  -งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

๒. กองคลัง 
๒.๑  งานการเงินและบญัช ี

  -งานทะเบียนควบคมุการเบิกจ่าย 
  -งานแสดงฐานะทางการเงินงบการเงิน 
    และงบทดลอง 
  -งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
  -งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
  -งานเก็บรักษาเงิน 

๒.๒  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   -งานพัฒนารายได ้
   -งานควบคุมกิจการคา้และค่าปรับ 
   -งานทะเบียนควบคุมและเร่งรดัรายได ้
   -งานทะเบียนทรัพยส์ินและแผนท่ีภาษี 

๒.๓  งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัด ุ
   -งานพัสด ุ
   -งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครภุณัฑ ์

           -งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
๓. กองช่าง 
๓.๑  งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
        -งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
        -งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ า 
        -งานข้อมูลก่อสรา้ง 
๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
         -งานส ารวจ เกบ็ข้อมลู เพื่อการออกแบบ 
         -งานประเมินราคา 

   -งานควบคุมการก่อสรา้งอาคาร 
   -งานออกแบบและบริการข้อมลู 

๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 
  -งานกิจการประปา 
  -งานไฟฟูาสาธารณะ 
  -งานระบายน้ า 

๓.๔  งานผังเมือง 
  -งานส ารวจและแผนท่ี 
  -งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -งานควบคุมทางผังเมือง 

๔. กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
4.2  งานส่งเสรมิการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

  -งานข้อมูล 
  -งานประสานกิจกรรม 
  -งานส่งเสริมการศึกษา 

๔.3  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  -งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
  -งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
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8.2  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ  ได้ท าการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจและ
ปริมาณงาน ที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
ปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด จ านวน
เท่าใด ในส่วนราชการนั้นจึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้     

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งที่
คาดว่าจะต้องใชใ้นช่วง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

 
อัตราก าลังคน  

หมาย
เหต ุ

 

เพิ่ม/ลด 
 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัต้น 
(ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล) 

1 1 1 1 - - - 
 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัต้น 
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

1 1 1 1 - - - (ว่างเดิม) 

ส านักงานปลัด อบต. (01)         

นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น 
(หัวหน้าส านักปลัด)  

1 1 1 1 - - - 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - - (ว่างเดิม) 

เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน/ช านาญงาน ๑ 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน/ช านาญงาน ๑ 1 1 1 - - - (ว่างเดิม) 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏบิัตงิาน/ช านาญงาน ๑ 1 1 1 - - - (ว่างเดิม) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงาน 1 1 1 1 - - -  
คนงาน 1 1 1 1 - - -  
นักการ 1 1 1 1 - - -  
คนงาน - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 

กองคลัง (04)         

นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้ 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

1 1 1 1 - - - 
 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน/ช านาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - (ว่างเดิม) 
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ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้อง 

ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 
ปี 

ข้างหน้า 

 
อัตราก าลังคน  

หมาย
เหต ุ

 

เพิ่ม/ลด 
 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองคลัง (04) (ต่อ)         

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏบิตัิงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัช ี 1 1 1 1 - - - (ว่างเดิม) 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1 1 1 1 - - -  

กองช่าง (05)         
นักบริหารงานชา่ง ระดบัต้น 
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  

1 1 1 1 - - - (ว่างเดิม) 

นายช่างโยธาปฏิบัตงิาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - (ว่างเดิม) 

นายช่างโยธาปฏิบัตงิาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - (ว่างเดิม) 

พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงาน 1 1 1 1 - - -  
คนงาน 1 1 1 1 - - -  

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08)         

นักบริหารงานศึกษาฯ ระดบัต้น 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ) 

๑ 1 1 1 - - - (ว่างเดิม) 

นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ/ช านาญการ ๑ 1 1 1 - - - (ว่างเดิม) 

ครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - (ว่างเดิม) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  1 1 1 1 - - -  
พนกังานจ้างทั่วไป         
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 1 1 1 1 - - -  
คนงาน - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 

รวม 31 38 38 38 +7 - -  
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
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     10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

 
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
         

 

 (1) งานบริหารงานทั่วไป             (1) งานการเงินและบัญช ี             (1) งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง       (1) งานบรหิารการศึกษา        
 (2) งานการเจ้าหน้าที ่        (2) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้        (2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร                  (2) งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 (3) งานนโยบายและแผน                  (3) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ        (3) งานประสานสาธารณูปโภค        (3) งานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก         
 (4) งานกฎหมายและคด ี                                            (4) งานผังเมือง                       
 (5) งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                          
 (6) งานสวัสดิการและพฒันาชมุชน                  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

) (1) 

ส านักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 (-) 
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โครงสร้างส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
      
      - เจ้าพนักงานธุรการปฏบิตัิงาน (1)    - นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (1)    - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (1)                  - นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ช านาญการ (-) 
      - เจ้าพนักงานธุรการปฏบิตัิงาน/ช านาญงาน (-)                - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (-) 
      - พนักงานขับรถยนต์ (1)                  - คนงาน (+1) 
      - คนงาน (2) 
      - นักการ (1) 
 
 
 
     

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 

รวม 
สูง กลาง ต้น ปฏิบัติการ ช านาญการ ชกพ. เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - 1 - 2 - - 1 - - 1 3 8 

 
                            

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

งานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานนโยบายและแผน 
 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

งานกฎหมายและคดี 
 

งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 



 

                  

                                                                              แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 

โครงสร้างกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
                          
 
 

                    - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน (1)                - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน (1)              - เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัติงาน/ช านาญงาน (-) 
                - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี (-)            - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ(1)  
 
 
 

 
                                            

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 

รวม 
สูง กลาง ต้น ปฏิบัติการ ช านาญการ ชกพ. เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - 1 - - - - 2 - - 2 - 5 

 
 
                                                                                                                   
                     

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
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 โครงสร้างกองช่างองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      
 
                     - นายช่างโยธาปฏิบัตงิาน/ช านาญงาน (-)       - นายช่างโยธาปฏิบัตงิาน/ช านาญงาน (-) 
           - คนงาน (1)           - คนงาน (1) 

 
   

 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 

รวม 
สูง กลาง ต้น ปฏิบัติการ ช านาญการ ชกพ. เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - - - - - - - - - - 2 2 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (-) 

งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานประสานสาธารณูปโภค งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานผังเมือง 
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         โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
                                      
              - นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ/ช านาญการ (-)        - คนงาน (+1)                            - ครูผู้ดูแลเด็ก (-) 

   - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1) 
                          - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1) 

                                                               - ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (1)  
                       - ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (+5)    
  

 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 

รวม 
สูง กลาง ต้น ปฏิบัติการ ช านาญการ ชกพ. เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - - - - - - - - - 2 1 3 

 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (-) 

งานบริหารการศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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  11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ
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   12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
   

องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ก าหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ทุกประเภท ทุกสายงาน และทุกระดับ ให้ได้มีโอกาสได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายก าหนดมีระยะเวลา 3 ปี สอดคล้อง
กับระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เสริมความรู้และทักษะในแต่ละ
ต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบล    
สะนอ ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ คือ การพัฒนาบุคลากรตาม
แนวทางไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย 
โปร่งใส ในการท างาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่ง
กันและกันระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกัน
และเปิดกว้างในการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วน
ราชการ เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ มุ่งเน้นให้ประชาชน      
ใช้ระบบดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดให้
ประชาชนใช้บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่านไลน์  
เว็บไซด์ ของหน่วยงานด้วย 

3. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย องค์การบริหารส่วนต าบล    
สะนอ ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือคิดริเริ่มและ
ประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชา เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือ
สร้างคุณค่า มีความยึดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจน
เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมี
ความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทตน 

4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ จะยึดถือ
ปฏิบัติการด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  
เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill 
Self-Assessment) โดยได้รวบรวมเป็นนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในการพัฒนา
ทักษะของพนักงานในสังกัด  
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 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
พ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอเล็งเห็นว่า          
มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่งในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  
ต่างสถานที่ ต่างภาค ต่างภาษาถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการจึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี   
เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะนอ ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเป็น
ส าคัญ เพราะเข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนา
ตามล าดับที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้น จึงได้ก าหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ดังนี้ 
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นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
------------------------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่    
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการก าหนดเปูาหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดให้
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส  ปลอดทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และก าหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อน
ภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดี
คนเก่ง ท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ๆ สามารถ 
รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน  แนวคิดให้
การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างาน
ร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย               
7 ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
และการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ด ี
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
 

และก าหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3. การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
4. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ จึงมีการก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อนภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 



 

                  

                                                                              แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 

1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อน

ภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการวางแผน
อัตราก าลัง โดยก าหนดอัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจในความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่งที่สอดคล้องและ
เอ้ือต่อการปฏิบัตติามเปูาหมายขององค์กร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ             
โดยค านึงถึงการด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการด าเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบกฎหมาย
ก าหนด รวมทั้งน าเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้ เพ่ือช่วยให้สามารถสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับต าแหน่งงาน เพ่ือน าไปสู่
การผลักดันให้ องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

ที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ โดยมีการให้
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อันจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุเปูาหมายในระดับองค์กร รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี      
เช่น ส่งไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ งดเลื่อนขั้นเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างส าหรับ     
พนักงานจ้าง การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริม  
การบริหารและพัฒนาเป็นให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอส าหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะนอ จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือสร้างคุณภาพของ
บุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการด าเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณ
ในการพัฒนา การฝึกอบรม การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่างๆ ประจ าตัวบุคคล 
เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรจังหวัด หรือ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จัดการอบรม 

 
 



 

                  

                                                                              แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 

5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  
องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ค านึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพ้ืนฐาน

ตามท่ีรัฐเป็นผู้ก าหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยก าหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ  

6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ เห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและ 

การสร้างความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ส าคัญ เพราะหากพนักงานส่วนต าบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการท างานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษาบุคลากรให้อยู่ 
กับหน่วยงานได้ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้ ง ไว้ ในข้อบัญญัติประจ าปีทุกๆ ปี  
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการปูองกันการทุจริต หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ เล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติ งานที่ส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน      
เนื่องจากท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล     
สะนอ จึงไม่ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการน าเสนอ
งาน การส่งงาน การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ Line Facebook    
ขององค์กร เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563       
เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government 
Skill Self-Assessment) เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 

8. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ได้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 548 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่อง การก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามพระราชบัญญัติด้านความ
ปลอดภั ย  อาชี ว อนามั ย  และสภาพแวดล้ อม ในการท า งาน  2554 เ พ่ือ ให้ บุ คลากร ในสั งกั ด 
มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงาน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย            
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   13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
    

ประกาศคุณธรรมจริยธรรม เจตนารมณ์ในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร เพ่ือปูองกัน
ไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระท าผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ที่สร้าง
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ 
  3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอในทุก
ระดับ โดยฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา 
ประชาชน และสังคม ตามล าดับ 
  5. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลสะนอ เพ่ือให้พนักงานและพนักงานจ้าง   
มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน อ านวยความสะดวก
ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ยังก าหนด

ค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ได้ก าหนดแนวนโยบายการก ากับดูแลเพ่ือที่ให้บุคลากรในสังกัด
ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 
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นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีแนวทางดังนี้ 
1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองระบอบอื่นท่ีไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 

และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม   มีแนวทางดังนี้ 
   2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนักงานส่วนต าบลอาจขัดประมวล
จริยธรรม พนักงานส่วนต าบลต้องหยุดการกระท าดังกล่าว 

2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครอง
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

2.5 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ
หรือราชการโดยรวม 

3. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ  มีแนวทางดังนี้ 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหา

ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผล

และถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
3.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการ

หรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเต็ม

ก าลังความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
3.7 ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของ

ตนเองหรือพนักงานส่วนต าบลคนอ่ืน 
3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่

ปฏิบัติในวิชาชีพ 
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3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 

3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ        
ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่ง
เพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน  มีแนวทางดังนี้ 

4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง       
พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 

4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4.3 ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  

4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบ
แทนของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติหน้าที่แล้วก็
ตาม 

5.6 ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา   

ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

5. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย   มีแนวทางดังนี้ 
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยง

ประมวลจริยธรรมนี้ 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนต าบลต้องมีหน้าที่

รายงานการฝุาฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนใน

นิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณี
ที่การด ารงต าแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 

5.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะ
ตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว 

5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัต ิ
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5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมทั้งละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

5.7 ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยง
ธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้ 
๖.๑ ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อ านาจเกินกว่า 

ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ

เสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มี
อ านาจตามกฎหมาย 

๖.๓ ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจาก
อคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ     
ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการ     
ที่รัฐก าหนด เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน       
หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา 

๖.๕ ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

๖.๖ ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้

ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยค าภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือ

กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 
๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่

ให้บริการและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 

๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

มีแนวทางดังนี้ 
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๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 

๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย
เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 

๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

๘. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้             
มีแนวทางดังนี้ 

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็ม
ก าลังความสามารถ 

๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความ
ประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุุมเฟือย 

๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพ    
และมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
ก าลังความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 

๘.๕ ละเว้นจากการกระท าท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน
หรือของพนักงานส่วนต าบลอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลอ่ืน  
โดยมิชอบ 

๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ที่ปฏิบัติ
ในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 

๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

๘.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณี
ที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่ง
พิจารณาสั่งการต่อไป 
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๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จ
สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตาม
เปูาหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ก าหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศชาติ ประชาชน 

๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน 
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 

๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ         
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๘.๑๓ พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเป็นแบบอย่างได ้

๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ 
เอ้ืออ านวยต่อการท างานให้ส าเร็จตามเปูาหมาย 

๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม 
ด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

๙. การยึดมัน่ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  มีแนวทางดังนี ้
๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณี    
มีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี    
ที่ชอบด้วยกฎหมายพนักงานส่วนต าบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 
และจะด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 

๙.๓ เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย 
กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 

๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา 
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
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๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดย
พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไป
ตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

๙.๑๐ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมี  
  เหตุผล 
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียงงาน อันอาจท าให้เกิดการแตกความ  
  สามัคคีในหน่วยงาน 
-ประสานงานกับทุกฝุายที่เก่ียวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการ 
 ปฏิบัติงาน 

๙.๑๑ ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือ
ผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจาก       
ผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้
โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

๙.๑๒ ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์
สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบ
อ้างเป็นผลงานของตน 

๑๐. การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  มีแนวทางดังนี้ 

๑๐.๑ ปลูกฝั งจิต ใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสั งคม              
สร้างคุณธรรมจริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมช่วยลด
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม 

๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย       

รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของ

สังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา 

ของตนเอง เช่น กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
- ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุก

ศาสนาที่นับถือ สอนให้คนท าความดี 
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๑๐.๓ การด ารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง 
โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 

- ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและ
สังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเป็นล าดับ 

- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ         
มีเหตุผล ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวม
และต่อตนเอง 

- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมี
เปูาหมายมีการวางแผนและด าเนินการไปสู่เปูาหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืนฐาน
ความรูและคุณธรรมเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย 

- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ 

๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมาย 

 

11. แสดงหรือมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น             
มีแนวทางดังนี้ 
   11.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริต
คอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
   11.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย       
เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ โดยต้องแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อ
สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ 

   11.3 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ จะตระหนักถึงความส าคัญใน
การเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลสะนอ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่น  
    11.4 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษา
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่า
จะเป็นการกระท ากับบุคคลใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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ภาคผนวก 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 

เรื่อง  การใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕66 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานีให้ความเห็นชอบแล้ว ตามมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี (ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่      
28 กันยายน 2563 

 จึงอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจั งหวัดปัตตานี  เรื่ อง          
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 
(และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) ข้อ 18 และตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี            
(ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 เพ่ือเป็นกรอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งของ         
องค์การบริหารส่วนต าบลตามระยะเวลาที่ก าหนด การตรวจสอบและการวางแผนอัตราก าลัง การควบคุม
งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

 ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63  เป็นต้นไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                                            

ประกาศ ณ วันที่  20  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
  
 
  
 (นายรอสาลี  อดุลย์อภิมุข) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 
ที่  256/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  
……………………………………………. 

  ด้วยแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2561 – 2563 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2563 และองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 
จ าเป็นต้องมีแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือรองรับอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2566    

  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ด าเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อยและองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอมีแผนอัตราก าลังบริหารจัดการ
บุคลากรต่อเนื่อง ตอบสนองภารกิจการให้บริการประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 15 และ
มาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล   ขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566  
     1.1  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล        ประธานคณะกรรมการ 
   1.2  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   คณะกรรมการ  
   1.3  ผู้อ านวยการกองคลัง              คณะกรรมการ 
   1.4  ผู้อ านวยการกองช่าง    คณะกรรมการ 
   1.5  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ   คณะกรรมการ 
   1.6  หัวหน้าส านักปลัด    คณะกรรมการและเลขานุการ 
   1.7  นักทรัพยากรบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการมีหน้าที่ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 โดยให้สอดคล้องและค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วน
ราชการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่าย  
ในด้านบุคคล และการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดระยะเวลา 3 ปี อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยสาระส าคัญดังนี้ 
 2.1 ศึกษาวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบล
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
 



 

                  

                                                                              แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 

  2.2 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลในห้วง
ระยะเวลา 3 ปี ว่าต้องการก าลังคน ประเภทใด ระดับใด จ านวนเท่าไร จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.3 ศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและก าลังคน ที่ขาดอยู่
และต้องการเพ่ิมขึ้น อัตราความต้องการก าลังคนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการขยายงานหรือได้รับมอบหมายเพ่ิมขึ้น   
อัตราการสูญเสียก าลังคนในแต่ละปี ตลอดระยะเวลา 3 ปี  

  2.4 ศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน เป็นการวางแผนเพ่ือให้มีการใช้ก าลังคน   
ที่มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยส ารวจและประเมินความรู้ความสามารถของ
ก าลังคนที่มีอยู่การพัฒนาหรือฝึกอบรมก าลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้ก าลังคนที่มีอยู่ให้
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน 

  2.5 ศึกษาวิเคราะห์ การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ การแบ่งงานภายในส่วนราชการ การก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่ง
ต่างๆ  ในแต่ละส่วนราชการ   
 2.6 พิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะ ทบทวน และขอปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566  

        ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

            สั่ง  ณ  วันที่   20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 
 

 
 

(นายรอสาลี   อดุลย์อภิมุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 

 

 


