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ค าน า 
         

 การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ที่ผ่านมาได้อาศัยแผนอัตราก าลัง   
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 -2560 เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนมาโดยตลอด              
แต่เนื่องจากแผนดังกล่าวเป็นแผนที่มีช่วงระยะเวลาซึ่งจะครบก าหนดใช้บั งคับในวันที่ 30 กันยายน 2560 
และเมื่อสภาพแวดล้อมของการบริหารงานบุคคลของ อปท. เปลี่ยนแปลงไปจึงมีความจ าเป็นจะต้องทบทวน 
และปรับปรุงแผนให้มีความสอดคล้องทันต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น ความเปลี่ยนแปลง    
ในระบบงาน นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
(2561-2564) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฯลฯ  อีกทั้งสภาพแวดล้อมภายในเองก็เกิดการเปลี่ยนแปลง 
เช่น ด้านบุคลากร การเงินการงบประมาณ โครงสร้างภายในองค์กร เป็นต้น  

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ จึงได้ วิเคราะห์อ 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. ด่วนมาก ที่  มท 0809.2/ว 53 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2560 และได้จัดท าขึ้นใหม่เป็น             
“แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563”   
ฉบับนี้ขึ้น 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ที่จัดท าขึ้นนี้จะเป็นกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน          
ในการบริหารงานบุคคลของ ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติการ 
และท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีกรอบการพัฒนาอัตราคนทั้งปัจจุบันและอนาคตตามที่ตั้งไว้ ต่อไป 

  
       

                                             คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
      องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 
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สารบัญ 
               

           เร่ือง      หน้า 

1. หลักการและเหตุผล  1 
2. วัตถุประสงค์ 2 
3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 3  
4. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 
5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนา 21 
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ 25 
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 25 
8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 28 
9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 37 
10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 39 
11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 44 
12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง     46 
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง          48             
  

      ภาคผนวก 
-ประกาศฯ ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) 
-ประกาศฯ มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ฯ 
-รายการค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ  

 
 

************************************************** 
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 แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ  อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี 
……………………………………….………………….. 

 
    ๑. หลักการและเหตุผล 
 
 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่าย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561-2563)  เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จ.) ทั้ งนี้  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                 
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.) ก าหนด 

 1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่  6/2558      
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว52 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 
ได้ก าหนดประกาศประกาศการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง (ระบบแท่ง)        
โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลโดยให้เสนอให้คณะกรรมการพนักงาน   
ส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี  พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 53           
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์    
ความต้องการก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 หมวด ๓ การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง      
ข้อ ๑๒ การก าหนดจ านวนและต าแหน่งพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลในส่วนราชการต่างๆ ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนด 
ต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้จัดท าและก าหนดรวมไว้ในแผนอัตราก าลังองค์การ
บริหารส่วนต าบล ข้อ ๑๓ การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานจ้างให้ค านึงถึงภารกิจอ านาจหน้าที่              
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงานตลอดทั้ง           
ภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล 

1.4 ตามหนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน 0023.2/ว12426 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการ 
ก าหนดต าแหน่ง การใช้ต าแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยให้สอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือดังกล่าว   
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๑.5 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ จึงได้จัดท าแผน 
อัตราก าลัง ๓ ปี  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 ขึ้น 
 

  
    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 าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง  
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  

๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี (ก.อบต.จังหวัดปัตตานี) 
สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.4 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัดปัตตานี) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  ๒.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 
  ๒.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบลแพนักงานจ้าง  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ เกิดประโยชน์    
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี   

           ๒.7 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.8 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพมากขึน้ 
2.9 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากร    

ที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอเอง   
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    ๓. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลั งขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธาน            
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ       
เป็นคณะกรรมการ และมีพนักงานส่วนต าบล 1 คน เป็นเลขานุการ เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3  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 และสภาพปัญหาของต าบลสะนอ บรรลุผลตาม
พันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายและการด าเนินการ
อยู่นั้นครบถ้วนตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตต้องมีการวางแผน
กรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงงานปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว    
อาจท าให้การจัดสรรอัตราก าลังบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อม        
ในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ได้น ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2579) แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนา 4 ปี ของอบต.สะนอ และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ มาเชื่อมโยง
กับอ านาจหน้าที่ ก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2563) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กรอบยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

   คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี        
(พ.ศ.2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
เปูาหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้  
      วิสัยทัศน์  
      “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน    
      เป้าหมาย 

1.1 ความม่ันคง 
       1) การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอก ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง  
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง    

วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และก าหนดภารกิจตามยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ที่สอดคล้องระหว่างแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลกับแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
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      2) ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็น
กลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล     
         3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
       4) ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต           
มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน    
        5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า    

     1.2 ความม่ังคั่ง    
        1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม       
รายได้สูง  ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น  
       2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค 
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก   
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
      3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

  1.3 ความย่ังยืน    
     1) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน           
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์    
       2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ          
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม                 
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
       3) ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

    ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  มีทั้งหมด 10 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 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/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

 3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้น านโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนารายสาขา และแผนพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาใต้ ดัชนีการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี มาเป็นกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ทั้งนี้โดยมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือตามศักยภาพของ
กลุ่มจังหวัด และกระจายความเจริญเติบโตระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพ่ือขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัด โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า 
“ประตูการค้าชายแดน การท่องเที่ยว สู่อาเซียน” โดยมียุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จ านวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้ายางพารา และการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนากรท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุน และระบบโลจิสติกส์ รองรับ

ประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพ่ิม และสอดคล้องกับ

ความต้องกาของตลาด 
 3.2 แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี 

    วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี (Vision)                 
 “เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม

ที่สันติสุข ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  
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                                                                             แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตภัณฑ์ผลทางการเกษตร ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
การส่งออก  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้า    
แปรรูปจากการเกษตร  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความ
เชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน  
  

 3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี  
     ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ 50 แนวทาง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

 แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสร้างอาชีพให้กัประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร และปศุสัตว์ ตามแนวทางการเกษตร
ทฤษฏีใหม่สู่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

 แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า 
 แนวทางท่ี 6 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
 แนวทางท่ี 7 พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP  
 แนวทางท่ี 8 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและ 
                       การตลาด 
 แนวทางท่ี 9 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 แนวทางท่ี 10 รณรงค์ให้ความรู้เพื่อสร้างจิตส านึกในการประหยัด การออม และลดหนี้สิน      
                          ในระดับครัวเรือน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบทุกระดับ 
 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ศาสนาและ  

      วัฒนธรรม ที่สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน 
 แนวทางท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใน 
                       ชุมชน 
 แนวทางท่ี 4 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 แนวทางท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้มีส่วนร่วมในด้านการแสดงออกด้าน 
                       ความคิดและมีนิสัยรักการเรียน 
 แนวทางท่ี 6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณธรรมน า 
                       ความรู้เกิดภูมิคุ้มกันปัญหาทางสังคม 
 แนวทางท่ี 7 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                       ต่างๆ 
 แนวทางท่ี 8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
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 แนวทางท่ี 9 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองเด็ก สตรี เยาวชน  
                 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 แนวทางท่ี 10 ควบคุมและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตลอดถึงการบ าบัดฟื้นฟู    
                         ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 
 แนวทางท่ี 11 ส่งเสริมการปูองกันและการควบคุมโรคติดต่อ 
 แนวทางท่ี 12 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพตามวิถีชุมชน 
 แนวทางท่ี 13 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการกีฬาการออกก าลังกาย และกิจกรรม 
                       นันทนาการ 
 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการกีฬา สู่ความเป็นเลิศ 
 แนวทางท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 
 แนวทางท่ี 4 ส่งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
 แนวทางท่ี 5 ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวทุกประเภท 
 แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว 
 แนวทางท่ี 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการ การกีฬาและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการโดยเน้น  
                      การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 แนวทางท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนา เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 แนวทางท่ี 3 พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการ 
                       บ้านเมืองที่ด ี
 แนวทางท่ี 4 พัฒนาและสร้างระบบการให้การบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและมี 
                       ประสิทธิภาพ 
 แนวทางท่ี 5 พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กร รองรับการเข้าสู่ 
                       ประชาคมอาเซียน 
 แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมกระบวนการติดตามและประเมินผลของหน่วยงานแบบมีส่วนร่วม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
 แนวทางท่ี 1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบ 
                       ระบายน้ า ระบบชลประทานขนาดเล็ก และท่าเทียบเรือ 
 แนวทางท่ี 2 พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร และการขนส่ง 
 แนวทางท่ี 3 จัดให้มีไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 
 แนวทางท่ี 4 ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค และระบบประปา 
 แนวทางท่ี 5 จัดท าผังเมืองและผังต าบล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 แนวทางท่ี 1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ 
                       พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
 แนวทางท่ี 4 จัดท าระบบก าจัดขยะสิ่งปฏิกูล ตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 แนวทางท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและปูองกันภัยพิบัติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข  
 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                       ของประชาชน 
 แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                       ในท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดสันติสุข 
 แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานปูองกัน 
                       และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
       นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  
โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้มีการ
ปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ทั้งนี้นโยบายของรัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์นั้น มีทั้งสิ้น 11 ด้าน ประกอบด้วย 
     1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ  
    นวัตกรรม 
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์ 
    อย่างยั่งยืน 
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต และ 
      ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ   
แผนอัตราก าลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ มีจ านวน 6 นโยบาย ดังนี้  

  

 1. นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลาย
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจ
หลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผล
ตามโครงการและแบบอย่างทีท่รงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย 
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             2. นโยบายท่ี 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตร
แบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรก
ซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี    
กับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 

 2.1 ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน (แผน 4 ปี อบต.) เปูาหมายการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ าท่อลอดเหลี่ยม 
ท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้าง ปูายจราจร กระจกโค้งปูองกัน
อุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 
  2.2 ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข (แผน 4 ปี อบต.)  เปูาหมาย
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

  3. นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
   3.1 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน (แผน 4 ปี อบต.สะนอ)  เปูาหมาย : โครงการส่งเสริมสร้าง
อาชีพให้กับประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 
ส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 

      4. นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
   4.1 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(แผน 4 ปี อบต.สะนอ) เปูาหมาย : ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และอนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น โครงการเมาลิด  โครงการเข้าสุหนัต  โครงการถือศีลอด    
โครงการอาซูรอ ฯลฯ 
  4.2 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  (แผน 4 ปี อบต.สะนอ)
เปูาหมาย : สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ  
ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกประเภท 
  4.3 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการที่ดี (แผน 4 ปี อบต.สะนอ) เปูาหมาย :
ประชาชนเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

     5. นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพประชาชน 
 5.1 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แผน 4 ปี อบต.สะนอ) 

เปูาหมาย : โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ          
ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการ
สหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อ่ืน ส่วนราชการหรือหน่วยอ่ืนของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กร
การกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพ่ือด าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ฯลฯ 
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     6. นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 6.1 ยุทธศาสตร์ ที่  6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน           
(แผน 4 ปี อบต.สะนอ) เปูาหมาย  : การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             
เช่น ปุาสาธารณะ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า การบริหารจัดการขยะ 
 
5. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 
           ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ก าหนดไว้ 7 ด้านดังนี้ 
 ๑. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
  ๒. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ   
  3. พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  4. การบริหารจัดการที่ดี 
  5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
  6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
  7. ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 
 

 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  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ        
โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
      3.3.1) การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนด
ระดับชั้นงานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัด   
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
         3.3.2) การจัดสรรประเภทบุคลากรส่วนท้องถิ่น  (พนักงานส่วนต าบลและ      
พนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดสรรประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุน
ในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการก าหนดอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในแต่ละ
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ส่วนราชการจะต้องพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนแปลง
ลักษณะ การก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่าย        
ด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 

                     3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้     
ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง       
โดยสมมุติฐานว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและต้องใช้เวลามากโดยเปรียบเทียบ ย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลา   
ที่ใช้ในกรณีภาคราชการส่วนท้องถิ่นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่า   
จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อน       
จะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีภารกิจ     
ที่สอดคล้องกับหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะงาน   
เป็นโครงการพิเศษ หรือของหน่วยงานอื่น ก็ไม่มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบพิจารณาด้วย 

 

3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์       
ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้
ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยมีสมมุติฐานว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบ
กับผลงานปัจจุบันและในอนาคตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจจะต้องมีแนวทางในการพิจารณา แนวทาง  
ในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตาม
ภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ  อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย
ใน 3 ประเด็น  ดังนี้ 
   3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กร 
และการแบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก  เช่น  หากก าหนดโครงสร้าง      
ที่มากเกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและ
บริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น  ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบัน          
ของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบัน      
มีข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่ง         
ที่เหมาะสมขึน้ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
   3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ  ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์          
ซึ่งมุมมองต่าง ๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้        
เป็นกระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต.ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเขต อบต.ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
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คล้ายกัน  โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงาน
แบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    
ทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ  แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่ง            
ที่เหมาะสม  (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง  ตัวอย่างเช่น  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่าย
แล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก  รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการ
ท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน  และส่วนราชการ
อ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของ        
ส่วนราชการเลย  โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power 
Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอใน       
การที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละ        
ส่วนราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ  สามารถน าข้อมูลเหล่านี้      
ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ  เช่น 
    การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง
มีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
    การจัดท ากระบวนการจริง  (Work process)  จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน า    
ผลการจั ดท า กระบวนการและ เ วลามาตรฐ านนี้ ไ ป วิ เ ค ราะห์ เ พ่ื อการปรั บปรุ ง กระบวนการ                  
(Process Re-engineer) อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    การเก็บข้อมูลผลงาน  จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจ           
ที่จะเพ่ิม/ลดลง 
 
 
   ๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชนและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 
 

 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต าบลสะนอ  อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  ซึ่งตั้งอยู่
ทางทิศเหนือของอ าเภอยะรัง อยู่ห่างจากอ าเภอยะรังเป็นระยะทาง 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 
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 1.2 ภูมิประเทศ 
 โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนที่เหมาะกับท าการเกษตร เช่น ท านา สวนผลไม้ สวนยางพารา และ
เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น    
 1.3 ภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี ๒ ฤด ู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน 
 1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะของดินเป็นดินปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับการเพาะปลูก เป็นที่ราบลุ่ม    
ใช้ปลูกข้าว มัน สวนผลไม้ ปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน  
 1.5 ลักษณะแหล่งน้ า 
 ลักษณะแหล่งน้ า เพ่ืออุปโภคบริโภคเป็นบ่อเจาะบาดาลในแต่ละหมู่บ้าน แต่มีปัญหาในการขาด
แคลนน้ าเพ่ือการเกษตรเมื่อฝนทิ้งช่วง เนื่องจากมีแม่น้ าสายสั้น ๆ ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้  
 1.6 ลักษณะของไม้และปุาไม้        
 เนื่องด้วยต าบลสะนอเป็นพ้ืนที่ราบ และเป็นเขตชุมชนที่ไม่ติดกับปุาไม้ ซึ่งมีแค่ไม้ที่ขึ้นเอง  ได้แก่      
ไม้ตะเคียน สะเดา ต าเสา เป็นต้น 
 

     2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
        2.1 เขตการปกครอง แบ่งออก เป็น 4 หมู่บ้าน 
  หมู่ที่  ๑ บ้านสะนอ   ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายมะนาเส ยามูสะนอ 
  หมู่ที่  ๒ บ้านยามูเซ็ง  ก านันชื่อนายหมัดซากี สะดียามู 
  หมู่ที่  ๓ บ้านบือแนดาแล  ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายมะลาวี ยามู 
  หมู่ที่  ๔ บ้านคางา  ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายบือราเฮง เตะเด็ง 

 

แสดงเป็นตารางพื้นที่แยกตามรายหมู่บ้านของต าบลสะนอ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ขนาดพื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ขนาดพื้นที่ 
(ไร่) 

กลุ่มบ้าน 

หมู่ ๑ บ้านสะนอ ๒.๙๙ ๑,๘๖๘.๗๐ สะนอ,บือแนดายอ,ตือปีบาโร๊ะ,ลาฆอลาตอ 
หมู่ ๒ บ้านยามูเซ็ง ๒.๑๕ ๑,๓๔๓.๗๐ บือแนกลูแป,บือแนจือปอ,ยามูเซ็ง,ญาคา 
หมู่ ๓ บ้านบือแนดาแล ๑.๘๔ ๑,๑๕๐ บือแนดาแลใน-นอก,ตือปีปายอ,มะดือลง 
หมู่ ๔ บ้านคางา ๒.๙๑ ๑,๘๑๘.๗๐ คางา,ฆาเราะ,โต๊ะแดวอ,ปรือเงาะ 

  

2.2 การเลือกตั้ง            
  การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 4 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้ง
ในครั้งหน้าจะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน 4 หมู่บ้าน รวมเป็น 8 คน   
     3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
 ประชากรต าบลสะนอ  รวมทั้งสิ้น 5,189 คน  จ านวนครัวเรือน 1,031 ครัวเรือน 
    - ประชากรชาย   2,537   คน 
    - ประชากรหญิง  2,652   คน 
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แยกเป็นจ านวนหมู่บ้านได้ดังนี้ตารางนี้ 

หมู่ที่ บ้าน 
ประชากร 

รวม 
จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง 
๑ สะนอ 701 742 ๑,๔43 290 
๒ ยามูเซ็ง 511 505 1,016 220 
๓ บือแนดาแล 632 620 ๑,๒52 245 
๔ คางา 693 ๗85 ๑,๔78 276 

รวม 2,537 ๒,652 ๕,189 1,031 

 ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์อ าเภอยะรัง ณ เดือน กันยายน ๒๕๕9 

     4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา    ๒ แห่ง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา    ๑ แห่ง 
-  สถาบันศึกษาปอเนาะ    5 แห่ง 
-  ศูนย์อบรมจริยธรรมประจ ามัสยิด(ตาดีกา)  7 แห่ง 
-  ที่อ่านหนังพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   ๕ แห่ง 
-  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (กศน.)   1 แห่ง 

  4.2 สถาบันองค์กรทางศาสนา 
-  มัสยิด      8 แห่ง 
-  บาลาเซาะห์/สุเหร่า    7 แห่ง 

 4.3 สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  ๑ แห่ง 
-  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน   4 แห่ง 
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า    ๑๐๐ % 

4.4 อาชญากรรม 
   ต าบลสะนอเป็นพ้ืนที่ที่มีสถิติการก่ออาชญากรรมน้อย แต่ก็ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบใน

พ้ืนทีแ่ละพ้ืนที่ข้างเคียงอยู่         
4.5 ยาเสพติด  
      ด้านยาเสพติดไม่มีแหล่งผลิตในพ้ืนที่ ไม่มีผู้ค้ารายใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้ารายย่อย      

ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นผู้เสพ ได้แก่ ใบกระท่อม (4x100) 
 4.6 การสังคมสงเคราะห์ 
    การสังคมสงเคราะห์เป็นงานบริการ เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นงาน
ที่ให้บริการแก่บุคคล ทั้งที่มีและไม่มีปัญหา ให้เขาสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม ด้วยความเป็นปกติสุข      
และมีความสามารถในการพัฒนาสังคมส่วนรวมด้วย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส การบริการ
รถกู้ชีพกู้ภัย (หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) 
 
 
 



18 
  

                                                                             แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563  

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 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. 
   -  ถนนลาดยาง (อบต.)    1 สาย 
 -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ๓ สาย 
 -  ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๘ สาย 
 -  ถนนหินคลุก    ๑๔ สาย 
 -  ถนนลูกรัง     ๓ สาย 
 5.2 การไฟฟูา 
 มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟูา  คือ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอยะรัง  ในส่วนองค์การบริหารส่วน
ต าบลสะนอ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบบ ารุงรักษา ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ รวมทั้งขอขยายเขตไฟฟูาสาธารณะในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ครัวเรือนมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 
 5.3 การประปา 
 การบริการน้ าประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ  เป็นระบบประปาหมู่บ้านมีครบ
ทุกหมู่บ้าน ครัวเรือนมีประปาใช้ทุกครัวเรือน 

 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
 -  บ่อน้ าตื้น            ๑๐๕ แห่ง 

-  บ่อโยก      ๕ แห่ง 
-  บ่อน้ าบาดาล    ๒๐ แห่ง 

 -  ประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก  ๑๒ แห่ง 
 -  ประปาหมู่บ้านขนาดกลาง   ๑ แห่ง 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 -  บึง/หนองและอ่ืน ๆ    ๓ แห่ง 

 -  ล าน้ า/ล าห้วย    ๑ สาย 
 5.4 โทรศัพท์ 
  มีโทรศัพท์สาธารณะ แต่ใช้งานไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แทน 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

-  ที่ท าการไปรษณีย์ใกล้ที่สุด คือ ไปรษณีย์ยะรัง     
 -  สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ (เสาสัญญาณ) 2 แห่ง 

6. ระบบเศรษฐกิจ          
      รายได้ของประชาชนส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจ คือ ยางพารา นาข้าว   
ส้มโอ และผลไม้อ่ืนๆ นอกจากนี้แล้ว ยังมีประชาชนบางส่วนประกอบกิจการค้าและบริการโดยส่วนส่วนใหญ่   
จะเป็นกิจการขนาดเล็ก ประเภทร้านขายของช า ร้านขายเบ็ดเตล็ด อาหารและเครื่องดื่มให้บริการในชุมชน 
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6.1 อาชีพ 
ประชากรต าบลสะนอส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ท านาและท าสวนตามสภาพ

พ้ืนที่ การประกอบอาชีพโดยเฉลี่ยของประชากรดังนี้ 
 -  อาชีพเกษตรกรรม   ๗๐.๖๙ % 
 -  อาชีพรับจ้าง    ๒๔.๓๙% 
 -  อาชีพอ่ืน ๆ     ๕.๐๒% 

6.2 การเกษตร 
  ประชากรต าบลสะนอส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ท านาและท าสวนตามสภาพ

พ้ืนที ่ได้แก่ ยางพารา ส้มโอ ลองกอง และผลไม้อ่ืนๆ 
 6.3 การประมง 
       ไม่มีการประมงเนื่องจากในพ้ืนที่ไม่มีแม่น้ า 
 6.4 การปศุสัตว์         
    สัตว์น ามาเลี้ยง ส่วนใหญ่เลีย้งเพ่ือเป็นอาหาร เช่น โค วัว แพะ แกะ และสัตว์ปีก  
 6.5 การท่องเที่ยว 
    มีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรม ได้แก่ บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ลัยลาตุรกอดัร ๑ แห่ง 
 6.6 อุตสาหกรรม 
    ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจครอบครัว 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 -  ปั๊มน้ าหลอดแก้ว   1 แห่ง 
 -  โรงสีขนาดเล็ก    ๒ แห่ง 
 -  ร้านรับซื้อเศษยางพารา   2 แห่ง  
  -  ร้านค้าทั่วไป    16 แห่ง    
  -  กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มท าขนม เย็บผ้า เป็นต้น 
 6.8 แรงงาน 

ต าบลสะนอมีประชากรวัยแรงงานร้อยละ 55.๔๑% ส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรม 
หลังจาเสร็จสิ้นการท านาจะเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปรับจ้างนอกพ้ืนที่ต าบล เช่น จังหวัดยะลา,ปัตตานี,
นราธิวาส และบางส่วนเข้าไปรับจ้างยังประเทศมาเลเซีย 

 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

หมู่บ้าน ขนาดพ้ืนที่ 
(ตร.กม.) 

ขนาดพ้ืนที่ 
(ไร่) 

จ านวนประชากร จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง 

หมู่ที่ 1 บ้านสะนอ ๒.๙๙ ๑,๘๖๘.๗๐ 701 742 290 
หมู่ที่ 2 บ้านยามูเซ็ง ๒.๑๕ ๑,๓๔๓.๗๐ 511 505 220 
หมู่ที่ 3 บ้านบือแนดาแล ๑.๘๔ ๑,๑๕๐ 632 620 245 
หมู่ที่ 4 บ้านคางา ๒.๙๑ ๑,๘๑๘.๗๐ 693 ๗85 276 

รวม 2,537 ๒,652 1,031 
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 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

 
ประเภทของ 
ท าการเกษตร 

จ านวนครัวเรือน (จ านวนไร่)  
หมายเหต ุหมู่ที่ 1 

บ้านสะนอ 
หมู่ที่ 2 

บ้านยามูเซ็ง 
หมู่ที่ 3 

บ้านบือแนดาแล 
หมู่ที่ 4 

บ้านคางา 
1.ท านา 42 (132) 22 (82) 205 (611) 41 (96) นอกเขตชลประทาน 
2.ท าสวน 
- ยางพารา 
- ทุเรียน 
- ลองกอง 
- ส้มโอ 

 
253(921) 
43 (51) 
70 (96) 

- 

 
196(590) 
21 (27) 
25 (33) 

7 (5) 

 
150 (490) 

33 (42) 
88 (130) 

- 

 
250 (450) 

32 (41) 
48 (59) 

 

 

3.ท าไร ่
- ข้าวโพด 
- มันสะปะหลัง 

 
15 (19) 
18 (26) 

 
- 

13 (35) 

 
10 (8) 

14 (22) 

 
18 (33) 
22 (20) 

 

 

 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 8.1 การนับถือศาสนา 
   ประชากรทั้งหมดในต าบลสะนอนับถือศาสนาอิสลาม 
 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  1.งานประเพณีอาสูรอจะจัดกิจกรรมในเดือนมูฮัรรอม ซึ่งเป็นปีใหม่ของศาสนาอิสลาม 
  2.งานเมาลิดจะจัดกิจกรรมในเดือนรอบีอุลอาวาว ซึ่งเป็นเดือนประสูติของศาสดามูฮัมหมัด  
  3.งานฮารีรายอ ใน 1 ปี มีสองครั้ง ได้แก่ ฮารีรายออัยดิลฟิตรี ฮารีรายออัยดิลอัฎฮา 
  4.งานของดีอ าเภอยะรัง 
 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  1.การจัดท าขบวนขันหมาก บูหงาซีเระ 
  2.การมีใช้ภาษามลายูเป็นภาษาท้องถิ่น 
 8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  

 9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า   ลักษณะแหล่งน้ า เพ่ืออุปโภคบริโภคเป็นบ่อเจาะบาดาลในแต่ละหมู่บ้าน แต่มีปัญหา   
ในการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรเมื่อฝนทิ้งช่วง เนื่องจากมีแม่น้ าสายสั้น ๆ ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้  
 9.2 ปุาไม ้  ไม่มีปุาไม้  ซึ่งมีแค่ไม้ที่ข้ึนเอง ได้แก่ ไม้ตะเคียน สะเดา ต าเสา เป็นต้น 
 9.3 ภูเขา   ไม่มีภูเขา 
 9.4 คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ 
 ด้วยลักษณะของพ้ืนที่ๆเป็นพ้ืนที่ราบ เป็นทุ่งนา เป็นเขตชุมชน ซึ่งมีทรัพยากรไม่มาก ดังนั้นการ
ฟ้ืนฟูและปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ มีการปรับปรุงและฟ้ืนฟูคุณภาพให้ดี ก่อนน ากลับมาใช้ 
เช่น  การบ าบัดน้ าเสีย  การใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน  การปลูกพืชหมุนเวียน  เป็นต้น 

        10. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - ปูอมยามรักษาความปลอดภัย  4 แห่ง 
  - ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  80 นาย 
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สรุปปัญหาผลการวิเคราะห์พื้นที่และความต้องการของประชาชนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา 

จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่ 4 หมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบล   
สะนอ พบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลสะนอ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เพ่ือสะดวกในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับ           
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  ดังนี้  
 

๑. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๑.๑  ถนนบางสายไม่มีทางระบายน้ าท าให้เกิดน้ าท่วมขัง  
   ๑.๒  มีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ 
   ๑.๓  ไฟฟูาสาธารณะยังไม่ทั่วถึง 

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

 ๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
   ๒.๑  ปัญหาการขาดความรู้และโอกาสในการประกอบอาชีพ การพัฒนาการเกษตรยังด้อย 

         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  ปัญหาด้านสวัสดิการชุมชน 
   ๓.3  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
         3.4  ปัญหาการขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
             3.5  ปัญหาการขาดความสนใจและไม่เห็นความส าคัญของการศึกษาต่อ และขาดทุนทรัพย์   

  4. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
        4.1  ปัญหาการจัดเก็บรายได้ 
        4.2  ปัญหาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การบริหารของประชาชน 
                   4.3  ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
 

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

 

ความต้องการของประชาชน 
 

 ๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.๑  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอขุดลอกคลอง, สร้างสะพาน คสล. วางท่อ 
                      ระบายน้ าปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 
   ๑.๒  ต้องการให้มโีทรศัพท์สาธารณะในทุกหมู่บ้าน 
   ๑.๓  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟ 
                      สาธารณะ 
   ๑.๔  ต้องการให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ าและก าจัดวัชพืช 
   1.5  ต้องการให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บา้น 
 

 ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
   ๒.๑  ต้องการให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ, ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

   ๒.2  ต้องการการให้สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
        2.4  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
                            ท้องถิ่น 
 

 ๓. ด้านสังคม 
   ๓.๑  ต้องการให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สถานที่ออกก าลังกายภายในหมู่บ้าน 
   ๓.๒  ต้องการให้ความรู้ด้านสุขศึกษา  ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนากรอนามัยแมแ่ละเด็ก 
   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 
 

 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.๑  ต้องการจัดให้ความรู้ในการจัดการระบบนิเวศน์ชุมชน 
   5.๒  ต้องการให้มีการจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.๓  ต้องการให้ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช 
   5.๔  ต้องการใหม้ีการจัดให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกหลัก 
                      สุขาภิบาล 
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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 
   ๑.๔  ประสานองค์การโทรศัพท์ขยายเขตโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน 
 

 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 
 

 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.๑  รณรงค์ให้ความรู้ในการจัดการระบบนิเวศน์ชุมชน 
   5.๒  ตั้งธนาคารขยะในชุมชน และปลูกจิตส านึกให้ลดการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะที่ก าจัดยาก 
                      และเป็นมลพิษ  พร้อมให้ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล 
   5.๓  ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช 
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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 

 

  
   ๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ เน้นสร้างความเข็มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด            
ร่วมแก้ปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ ซึ่งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจ      
ในแนวทางแก้ปัญหาอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอยึดแนวทางการพัฒนาแบบองค์กรรวม         
ในทุกส่วนทุกภาคของชุมชนไปพร้อมกัน จึงได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัย         
ของประชากร เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษา และพัฒนาเยาวชนในด้านสุขภาพ พลานามัย        
และจิตใจให้เกิดส านักรักบ้านเกิด เพ่ือให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพขององค์กรพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งกลุ่มอาชีพ เพ่ือส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 

  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ได้วิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถ
ก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าว ถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดังนี้ 

 

๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  (มาตรา ๖๗ (๑)) 
(๒) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  (มาตรา ๖๘(๑)) 
(๓) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  (มาตรา ๖๘(๒)) 
(๔) ให้มแีละบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา ๖๘(๓)) 
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  (มาตรา ๑๖(๔)) 
(๖) การสาธารณูปการ  (มาตรา ๑๖(๕)) 
 

๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  (มาตรา ๖๗(๖)) 
(๒) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ  (มาตรา ๖๗(๓)) 
(๓) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา (๖๘(๔)) 
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(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖(๑๐)) 
(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  (มาตรา ๑๖(๑๒)) 
(๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖(๑๕)) 
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  (มาตรา ๑๖(๑๙)) 
 

๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔)) 
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘(๘)) 
(๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๗(๑๓)) 
(๔) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย     
     ในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖(๓๐)) 
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (มาตรา ๑๖(๑๗)) 
(๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘)) 
 

๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖)) 
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕)) 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗)) 
(๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐)) 
(๕) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๗(๑๒)) 
(๖) กิจการเกีย่วกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘(๑๑)) 
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖)) 
(๘) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗)) 

 

 ๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗(๗)) 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย 
     และสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒)) 
(๓) การจัดการ  การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดล้อม  (มาตรา ๑๖(๒๔)) 
 

      ๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น(มาตรา ๖๗(๘)) 
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕)) 
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙)) 
(๔) การส่งเสริมกีฬา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา๑๗ (๑๘)) 
 

๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
     ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙)) 

 (๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๑๖(๑๖)) 
(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร่วมมือด าเนินการหรือร้องขอให้รัฐหรือองค์กรปกครอง 
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     ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ด าเนินการแทนได้ (มาตรา ๒๑) 
(๔) มอบให้เอกชนด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่แทนได้  (มาตรา ๒๒) 
(๕) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
     อ่ืน (มาตรา ๑๗(๑๖)) 

 

หมายเหต ุ: มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ 
               มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 

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

จุดแข็ง (Strengths) มีปัจจัยที่ส าคัญที่สามารถน าใช้ปะโยชน์ 
ในการด าเนนิงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

 ๑) ประชากรโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ตามวิถีอิสลามของชาวปัตตานีซึ่งเป็นจุดแข็ง 
เชิงสัญลักษณ์ท่ีโลกมุสลิม 

 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 าการเกษตรเช่น 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 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา 
ในอนาคตขององค์การบริหารสว่นต าบลสะนอด้วยเทคนิค 

SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) เพ่ือให้การด าเนินภารกิจ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที ่
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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

รัฐบาลนโยบายในการเพ่ิมประสิทธิภาพและอานวยความสะดวกในการถึงบริการของรัฐและกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น ฝุายทหาร ปกครอง ต ารวจ 

ภัยคุกคาม (Threats) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่เอื้อต่อหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
และขับเคลื่อนไปสู่ความส 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 และวิถชีีวิตของเกษตรกร ส่งผลต่อรายไดท้ี่ได้รับ  
 4) ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่คงที่เพราะขึ้นอยู่กับกลไกราคาของตลาด และค่าครองชีพ  

ที่สูงขึ้น ในขณะที่รายได้ลดลง ท าให้ประชาชนต้องรับภาระ 
 5) นโยบายด้านการศึกษาจากส่วนกลางในการส่งเสริมการศึกษาในพ้ืนที่ไม่แตกต่างจาก       

ที่อ่ืนๆ ทั้งๆ ที่สภาพปัญหามีความแตกต่างกัน ท าให้ไม่สามารถจัดการศึกษาเข้ากับบริบทของพ้ืนที่ได้          
อีกทั้งการจัดส่งครูคุณภาพมาในพ้ืนที่ไม่ได้รับการด าเนินการอย่างท าให้ไม่สามารถสนองความต้องการของ
ผู้เรียนได ้ 
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    ๖. ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอจะด าเนินการ  
 
         องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ  มีภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีต้องด าเนินการดังนี้ 

ภารกิจหลัก 
๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๖.  ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
๗.  ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8.  การสงเคราะห์ การพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสสวัสดิการของคนในชุมชน 
9.  การปูองกันและระงับโรคติดต่อและยาเสพติด 
 

          ภารกิจรอง 
๑.  การฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
๓.  ด้านการส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๔.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

 
 

  
   ๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
    
  องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน
ราชการ  ได้แก่ 

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

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 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามล าดับ การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบ   
สายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 
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 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถ
และทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มี        
ความต่อเนื่องในการท างาน มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น      
ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้ ดังนี้ 
       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 4 ต าแหน่ง มีคนครอง 2 อัตรา 

      สายงานทั่วไป   ได้แก่ 
-  สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 8 ต าแหน่ง มีคนครอง 1 อัตรา 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น ซึ่งหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภท และองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง
ด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้าง เพียง ๒ ประเภท ดังนี้ 
  (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 7 ต าแหน่ง  มีคนครอง 6 อัตรา 
   (2) พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน 7 ต าแหน่ง  มีคนครอง 5 อัตรา 

 

โดยก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลทั้งสิ้น จ านวน  18  อัตรา  พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จ านวน 7 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 7 อัตรา รวมทั้งสิ้น 32 อัตรา เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะนอมีภารกิจและมีปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นในกองช่าง และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่         
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่ เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และแก้ ไขปัญหาการบริหารงาน
ภายในกองช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ต่อไป 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ได้ก าหนดต าแหน่งเพ่ิมในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 และได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนา        
กับต าแหน่งที่ขอก าหนดเพ่ิม 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้ 

 กองช่าง ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้ 
    1. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป เพ่ือปฏิบัติงานธุรการ และปริมาณงานด้านเอกสารในความ

รับผิดชอบของกองช่างจ านวนมากขึ้น ประกอบกับกองช่างมีบุคลากรจ านวนน้อย เพ่ือช่วยปฏิบัติงานและท า
หน้าที่ในกองช่าง เช่น งานส ารวจพ้ืนที่ งานจัดพิมพ์แบบส ารวจข้อมูลต่างๆ งานประสานต่างๆ และงานอ่ืนๆ     
ที่ได้รับ เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี โดยมีเปูาหมายให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต.        
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น                
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จึงมีความจ าเป็นก าหนดต าแหน่ง คนงานทั่วไป  เพ่ือมาปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดังกล่าวข้างต้น  

 

 - มีการเก็บสถิติปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนของแต่ละส่วนราชการ 
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 

  การน าปริมาณงานที่เกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา และค านวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ 
ดังนี้ 

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

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวันใน 1 ปี  ใช้เวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน  ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง /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 

 
 

สถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 
 

ส่วนราชการ/งาน 

ค่าเฉลี่ยปริมาณ
งาน 

ของแต่ละงาน 
ชั่วโมง / ปี 2559 

ค่าเฉลี่ยปริมาณ
งาน 

ของแต่ละงาน 
ชั่วโมง / ปี 2560 

อัตราปริมาณงาน
เพิ่ม 

(ร้อยละ) 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
      1.1 งานบริหารทั่วไป 
      1.2 งานนโยบายและแผน 
      1.3 งานกฎหมายและคดี 
      1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      1.5 งานกิจการสภา 
      1.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 

8,623 
3,770 
1,298 
626 
738 
692 

1,499 

9,049 
3,980 
1,375 
648 
770 
733 

1,543 

4.94 
5.57 
5.94 
3.52 
4.34 
5.93 
2.94 

2. กองคลัง 
      2.1 งานการเงินและบัญชี 
      2.2 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

4,792 
1,220 
1,296 
1,056 

5,313 
1,350 
1,425 
1,188 

10.87 
10.66 
9.95 

12.50 

3. กองช่าง 
      3.1 งานก่อสร้าง 
      3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
      3.4 งานผังเมือง 
 

3,942 
1,140 
1,120 
956 
726 

4,287 
1,220 
1,310 
998 
759 

8.76 
7.02 

16.96 
4.40 
4.55 
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4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      4.1 งานบริหารการศึกษา 
      4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ  
            วัฒนธรรม 
      4.2 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

3,669 
1,295 
1,019 

 
1,355 

4,050 
1,420 
1,104 

 
1,526 

10.39 
9.65 
8.35 

 
12.62 

 

 
     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  

1) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท าร่าง

ข้อบัญญัติและข้อบังคับต าบล การประชุมสภา การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
การประนีประนอมข้อพิพาทต่าง ๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การด าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล การให้ค าปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง  

2) กองคลัง 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภทเกี่ยวกับ   

การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนต าบล 
รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก งบประมาณการหักภาษีและน าส่งเงิน 
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล การยืมเงินทดรอง
ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงาน         
ตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระการจัดเก็บภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้               
การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3) กองช่าง 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบการจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 

การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติง าน
เครื่องจักรกล การควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม        
เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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4) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการศึกษา งานศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
ประชาชน งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสนับสนุนบุคลากร    
วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่ เ พ่ือการศึกษา ส่งเสริม             
ท านุบ ารุงรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี จารีตประเพณีท้องถิ่น และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑. ส านักงานปลัด อบต. 
๑.๑    งานบริหารทั่วไป 

- งานธุรการ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมลู 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานประชาสัมพันธ์ 

๑.๒   งานนโยบายและแผน 
          -งานนโยบายและแผน 
          -งานวิชาการ 
          -งานข้อมูลและสถิต ิ
          -งานงบประมาณ 
๑.๓   งานกฎหมายและคด ี
          -งานกฎหมายและคด ี
          -งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ ์
          -งานข้อบัญญัติและระเบยีบ 
๑.๔  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          -งานอ านวยการ 
          -งานปูองกัน 
          -งานฟ้ืนฟู 
๑.๕  งานกิจการสภา 
          -งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
          -งานการประชุม 
          -งานอ านวยการประสานงาน 
1.6 งานสวสัดิการและพัฒนาชุมชน 

     -งานศูนย์เยาวชน 
          -งานสังคมสงเคราะห ์

     -งานสงเคราะหเ์ด็ก สตรี คนชรา 
      และผู้พิการ 

          -งานส่งเสริมอาชีพและพฒันาสตร ี
 
 
 
 
 
 
 

๑. ส านักงานปลัด อบต. 
๑.๑    งานบริหารทั่วไป 

- งานธุรการ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมลู 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานประชาสัมพันธ์ 

๑.๒   งานนโยบายและแผน 
           -งานนโยบายและแผน 
           -งานวิชาการ 
           -งานข้อมูลและสถติ ิ
           -งานงบประมาณ 
๑.๓   งานกฎหมายและคด ี

-งานกฎหมายและคด ี
-งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ ์
-งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

๑.๔  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานอ านวยการ 
-งานปูองกัน 
-งานฟ้ืนฟู 

๑.๕  งานกิจการสภา 
-งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
-งานการประชุม 
-งานอ านวยการประสานงาน 

1.6 งานสวสัดิการและพัฒนาชุมชน 
     -งานศูนย์เยาวชน 

          -งานสังคมสงเคราะห ์
     -งานสงเคราะหเ์ด็ก สตรี คนชรา 
       และผู้พิการ 

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

ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง  มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน  เพ่ือจะได้ทราบ

ลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคน
และเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
                ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
                1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
                2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหน่ง การโอน 
การลาออก ฯ 
                3. ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหน
ใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์การ 
            แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
                1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
                2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
                4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใคร 

         ด าเนินการแทน 
                5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่ 
                6. การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
                7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
                8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบัน 
                    และงานอนาคต 
                9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
                10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

 

ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณท่ีส าคัญ ดังนี้ 
        1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 ประการ 
                 1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมี
การคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้ว
น ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความ
จรงิและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
                 1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้น 
 

การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                        1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะท างาน   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันท างาน   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจ าปี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน)  10 วัน 
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                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย   7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1 ปี    30   วัน 
                     * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี        230 วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน      6  ชั่วโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.– เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ชั่วโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาท ี
                 ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการค านวณ 

จ านวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด (1ปี)  x  เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือ
ปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนด
จ านวนต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามา
ค านวณหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ 
หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 

2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถค านวณ

โดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณที่ซับซ้อนกว่านี้ การจะก าหนดกรอบอัตราก าลัง ควรจะพิจารณา
ถึงเปูาหมาย โดยในที่นี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงการก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  
องค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการ
ในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ   
มีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใดในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า       
จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล    
โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ท าการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณ
งาน และได้จัดท ากรอบโครงสร้างอัตราก าลังใหม่แล้ว เพ่ือประมาณการใช้แผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างในอนาคตว่าในระยะเวลา 3 ปี ต่อไปข้างหน้าจะมีการใช้จ านวนพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างจ านวนเท่าใด จึงเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี มีพนักงานส่วนต าบลจ านวน 16 ต าแหน่ง    
18 อัตรา มีต าแหน่งที่มีคนครอง 6 ต าแหน่ง 6 อัตรา ต าแหน่งว่าง 11 ต าแหน่ง 12 อัตรา และมีพนักงาน
จ้างจ านวน 9 ต าแหน่ง 14 อัตรา ต าแหน่งว่าง 2 ต าแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้ 

 

พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 
1.     ครอง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เลขที่ต าแหน่ง 31-3-00-1101-001 
2.     ว่างเดิม  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   เลขที่ต าแหน่ง 31-3-00-1101-001 
 

ส านักงานปลัด อบต.(01) 
3.     ครอง  หัวหน้าส านักปลัด   เลขที่ต าแหน่ง 31-3-01-2101-001 
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4.     ครอง  นักทรัพยากรบุคคล           เลขที่ต าแหน่ง 31-3-01-3102-001 
5.     ครอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เลขที่ต าแหน่ง 31-3-01-3103-001 
6.     ว่างเดิม   นักพัฒนาชุมชน    เลขที่ต าแหน่ง 31-3-01-3801-001 
7.     ครอง  เจ้าพนักงานธุรการ   ต าแหน่งเลขท่ี 31-3-01-4101-001 
8.     ว่างเดิม          เจ้าพนักงานธุรการ   ต าแหน่งเลขท่ี 31-3-01-4101-002 
9.     ว่างเดิม          เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน            ต าแหน่งเลขท่ี 31-3-01-4801-001 
 

กองคลัง (04) 
10.   ครอง  ผู้อ านวยการกองคลัง   เลขทีต่ าแหน่ง 31-3-04-2102-001 
11.   ว่างเดิม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เลขที่ต าแหน่ง 31-3-04-4201-001 
12.   ว่างเดิม   เจ้าพนักงานพัสดุ    เลขที่ต าแหน่ง 31-3-04-4203-001 
13.   ว่างเดิม  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   เลขที่ต าแหน่ง 31-3-04-4204-001 
 

กองช่าง (05) 
14.   ว่างเดิม  ผู้อ านวยการกองช่าง   เลขที่ต าแหน่ง 31-3-05-2103-001 
15.   ว่างเดิม  นายช่างโยธา    เลขที่ต าแหน่ง 31-3-05-4701-001 
16.   ว่างเดิม  นายช่างโยธา    เลขที่ต าแหน่ง 31-3-05-4701-002     

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08) 
17.   ว่างเดิม              ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ  เลขที่ต าแหน่ง 31-3-08-2107-001 
18.   ว่างเดิม  นักวิชาการศึกษา    เลขที่ต าแหน่ง 31-3-08-3803-001 

   พนักงานจ้างตามภารกิจมี 6 ต าแหน่ง 7 อัตรา ดังนี้ 
 

ส านักงานปลัด อบต. (01) 
1. พนักงานขับรถยนต์    เลขที่ต าแหน่ง ภ 01-001 
 

กองคลัง (04) 
2. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เลขที่ต าแหน่ง ภ 04-001 
3. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัสดุ    เลขที่ต าแหน่ง ภ 04-002 
4. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   เลขที่ต าแหน่ง ภ 04-003 
 

กองช่าง (05) 
5.  ผู้ชว่ยนายช่างโยธา    เลขที่ต าแหน่ง ภ 05-001 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08) 
 

6. ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ)   เลขที่ต าแหน่ง ภ 08-001 
7. ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ)   เลขที่ต าแหน่ง ภ 08-002 
 

พนักงานจ้างท่ัวไปมี 3 ต าแหน่ง 7 อัตรา ดังนี้ 
ส านักงานปลัด อบต.  (01) 

1. คนงานทั่วไป       เลขที่ต าแหน่ง จ 01-001 
2. คนงานทั่วไป       เลขที่ต าแหน่ง จ 01-002 
3. นักการภารโรง     เลขที่ต าแหน่ง จ 01-003 
 
 



   

                                                                             แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563  

 
กองช่าง (05) 

4. คนงานทั่วไป     เลขที่ต าแหน่ง จ 05-001 
5. คนงานทั่วไป     เลขที่ต าแหน่ง จ 05-002   

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08) 
6. ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)    เลขที่ต าแหน่ง จ 08-001 
7. ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)    เลขที่ต าแหน่ง จ 08-001 
 

สรุปบทวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก าลังทั้งหมดกับอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ  มีจ านวนพนักงานส่วนต าบล ประเภทบริหารท้องถิ่น จ านวน                    
2 ต าแหน่ง 2 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่งปลัด อบต. จ านวน 1 อัตรา และต าแหน่งรองปลัด อบต. จ านวน 1 อัตรา 

 ส านักงานปลัด อบต. มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน 6 ต าแหน่ง 7 อัตรา    
แยกเป็น ประเภทอ านวยการท้องถิ่น จ านวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จ านวน 3 อัตรา ประเภททั่วไป 
จ านวน 3 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา  

ปัจจุบันในส านักงานปลัด อบต. มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 9 ต าแหน่ง รวม 11 อัตรา มีต าแหน่ง
ว่างอยู่ 3  อัตรา  

 กองคลัง มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน 4 ต าแหน่ง 4 อัตรา แยกเป็นประเภท
อ านวยการท้องถิ่น จ านวน 1 อัตรา ประเภททั่วไป จ านวน 3 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา  

ปัจจุบันในกองคลัง มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 7 ต าแหน่ง รวม 7 อัตรา มีต าแหน่งว่างอยู่ 3 อัตรา  
 กองช่าง มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมด จ านวน  2 ต าแหน่ง 3 อัตรา แยกเป็น

ประเภทอ านวยการท้องถิ่น จ านวน 1 อัตรา ประเภททั่วไป จ านวน 2 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 
1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา  

ปัจจุบันใน กองช่าง มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 4 ต าแหน่ง รวม 6 อัตรา มีต าแหน่งว่างอยู่ 5  อัตรา  
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมด จ านวน 2 

ต าแหน่ง 2 อัตรา แยกเป็นประเภทอ านวยการท้องถิ่น จ านวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จ านวน 1 อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา 

ปัจจุบันในกองการศึกษาฯ มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 4 ต าแหน่ง รวม 6 อัตรา มีต าแหน่งว่างอยู่               
3 อัตรา 

 สรุปอัตราก าลังที่ต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ในทุกส่วนราชการต้องการ
อัตราก าลังทั้งหมด 25 ต าแหน่ง 32 อัตรา ดังนี้  
  1. พนักงานส่วนต าบล (มีคนครองต าแหน่ง)  จ านวน   6  อัตรา  
  2. พนักงานส่วนต าบล (อัตราว่าง)    จ านวน  12 อัตรา  
  3. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคนครองต าแหน่ง) จ านวน   6  อัตรา 
  4. พนักงานจ้างตามภารกิจ (อัตราว่าง)  จ านวน   1  อัตรา 
  5. พนักงานจ้างทั่วไป (มีคนครองต าแหน่ง)  จ านวน   5  อัตรา 
  6. พนักงานจ้างทั่วไป (มีอัตราว่าง)   จ านวน   2  อัตรา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ  ได้ท าการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน และได้จัดท า
กรอบโครงสร้างอัตราก าลังใหม่แล้ว เพ่ือประมาณการใช้แผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง          
ในอนาคตว่าในระยะเวลา 3 ปี ต่อไปข้างหน้าจะมีการใช้จ านวนพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างจ านวนเท่าใด      
จึงเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหาร        
ส่วนต าบล ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์
ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) ดังนี้ 
 
    

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

 
อัตราก าลังคน  

หมาย
เหต ุ

 

เพิ่ม/ลด 
 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัตน้) 

1 1 1 1 - - - 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัตน้) 

1 1 1 1 - - - ว่าง (รับโอน) 

ส านักงานปลัด อบต. (01)         

หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน้) 

1 1 1 1 - - - 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 1 1 1 - - -  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - - ว่าง (รับโอน) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ๑ 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน/ช านาญงาน ๑ 1 1 1 - - - ว่าง (รับโอน) 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏบิัตงิาน/ช านาญงาน ๑ 1 1 1 - - - ว่าง (รับโอน) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  
คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  
นักการภารโรง 1 1 1 1 - - -  

กองคลัง (04)         

ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน้) 

1 1 1 1 - - - 
 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - (ขอใช้บัญชี กสถ.) 

เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน/ช านาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - (ขอใช้บัญชี กสถ.) 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏบิตัิงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - (ขอใช้บัญชี กสถ.) 
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ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้อง 

ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 
ปี 

ข้างหน้า 

 
อัตราก าลังคน  

หมาย
เหต ุ

 

เพิ่ม/ลด 
 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองคลัง (04) (ต่อ)         

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัช ี 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1 1 1 1 - - -  

กองช่าง (05)         
ผู้อ านวยการกองชา่ง  
(นักบริหารงานชา่ง ระดบัต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่าง (รับโอน) 

นายช่างโยธาปฏิบัตงิาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - (ขอใช้บัญชี กสถ.) 

นายช่างโยธาปฏิบัตงิาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - ว่าง (รับโอน) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - - ว่าง (รับโอน) 

พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานทั่วไป  1 1 1 1 - - -  
คนงานทั่วไป  - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08)         

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
(นักบริหารงานศึกษาฯ ระดับตน้) 

๑ 1 1 1 - - - ว่าง (รับโอน) 

นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ/ช านาญการ ๑ 1 1 1 - - - ว่าง (รับโอน) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 1 1 1 1 - - -  
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 1 1 1 1 - - - (ว่างเดิม) 

รวม 31 32 32 32 +1 - -  
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     10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

 
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
         

 

(1) งานบริหารงานทั่วไป             (1) งานการเงินและบัญช ี             (1) งานก่อสร้าง                          (1) งานบริหารการศึกษา        
       (2) งานนโยบายและแผน        (2) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้        (2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร                      (2) งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
       (3) งานกฎหมายและคด ี                  (3) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ        (3) งานประสานสาธารณูปโภค            (3) งานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก         
       (4) งานกิจการสภา                                            (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 
 (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (-) 
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     โครงสร้างส านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
      - นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ (1)     - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (1)                         - นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (-) 
      - เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (1)                    - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง./ชง. (-) 
      - เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (-) 
      - พนักงานขับรถยนต์ (1) 
      - คนงานทั่วไป (2) 
      - นักการภารโรง (1) 
 
 
     

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 

รวม 
สูง กลาง ต้น ปก. ชก. ชกพ. ชช ปง. ชง. อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - 1 1 1 - - - 1 - 1 3 8 

 
                            

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
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งานกจิการสภา 

งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
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โครงสร้างกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
                    - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. (-)                    - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. (-)              - เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (-) 
                - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี (1)            - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ(1)  
 
 
                                            
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 

รวม 
สูง กลาง ต้น ปก. ชก. ชกพ. ชช ปง. ชง. อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - 1 - - - - - - - 3 - 4 

 
                                                                                                                   
 
    

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
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                                                                             แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563  

 โครงสร้างกองช่างองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      
 
                     - นายช่างโยธา ปง./ชง. (-)        - นายช่างโยธา ปง./ชง. (-) 
           - ผู้ช่วยนายช่างโยธา (-)           - คนงานทั่วไป (+1) 

          - คนงานทั่วไป (1) 
   

    
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 

รวม 
สูง กลาง ต้น ปก. ชก. ชกพ. ชช ปง. ชง. อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - - - - - - - - - - 1 1 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                  

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (-) 

งานก่อสร้าง งานประสานสาธารณูปโภค งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานผังเมือง 
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                                                                             แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563  

         โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
                                      
          - นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ/ช านาญการ (-)                                      - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผูม้ีคุณวุฒิ) (1) 
                          - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผูม้ีคุณวุฒิ) (1) 

                                                               - ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (1)  
                       - ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (-)    
  

 

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ครูผูดู้แลเด็ก พนักงานจ้าง รวม 

สูง กลาง ต้น ปก. ชก. ชกพ. ชช ปง. ชง. อาวุโส ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 ภารกิจ ทั่วไป  
 

จ านวน 
 

- - - - - - - - - -    2 1 3 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (-) 

งานบริหารการศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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                                                                             แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563  

    12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
   

องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ก าหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างทุกคนทุกต าแหน่ง โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ในการปฏิบัติงาน ทักษะ      
ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล         
ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 -2563 โดยค านึงยุทธศาสตร์            
การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕61 - 2563 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ดังนี้  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนต าบล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานทุก
ระดับ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนมีความรู้
คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับ ให้ยอมรับ
การการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบล
ร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลยอมรับใน
ผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน  
 

   

 รายละเอียดเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ  

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตาม
นโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  
กล่าวคือ 



 

                                                                             แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563  

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย 
โปร่งใส ในการท างาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูล       
ซ่ึงกันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่าง
กันและเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข      
ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยง       
ทุกส่วนราชการ เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ มุ่งเน้นให้
ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  
โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน 
ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเชียวมีเดีย เป็นต้น 

3. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์
ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มหรือประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบ      
สหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น 
และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลา และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่ ท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทของตน 

 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนามีหลายวิธี  เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ  
ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อ
ประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น การให้บริการ ทักษะการติดต่อสื่อสาร การเขียนหนังสือราชการ เป็นต้น 

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

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

 การบริการเป็นเลิศ 

 การท างานเป็นทีม 
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  13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
 
   

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนต าบล  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่          
22 กันยายน 2558 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ            
มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและไม่หวังประโยชน์ส่วนตน อ านวยความสะดวก
ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม 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 
 

 
***************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                             แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563  

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                             แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563  

 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 

เร่ือง  การใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕6๓) 
 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ได้ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดอัตราก าลัง การบริหารงานบุคคล การก าหนด
โครงสร้าง การก าหนดต าแหน่ง การใช้ต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
สอดคล้องและเหมาะสมกับปริมาณงาน ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ      
ตลอดจนการก าหนดทิศทางและเปูาหมายในการพัฒนาพนักงาน ค านึงถึงภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับ             
การบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2560       
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2561 - 2563 ไปแล้วนั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี          
(ก.อบต.จ.ปัตตานี) ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เห็นชอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอจึงประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) 
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี          
แนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                                            

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 
  
 
  
 (นายรอสาลี  อดุลย์อภิมุข) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563  

 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 
ที่  329 /2560           

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี     
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563   

.................................................. 
 

  ตามที่แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ได้ครบก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดของแผนอัตราก าลังในวันที่ 30 กันยายน 2560  โดยจะต้องมีการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63 ขึ้นมาใหม ่นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร                
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 หมวด 2 ข้อ 16 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2561 - 2563  ประกอบด้วย 
 ๑. นายรอสาลี    อดุลย์อภิมุข   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล      ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวธัญญ์นวพัชร  จันทร์ประภา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      กรรมการ 
3. นางเพ็ชรวิภวา  ขุนทอง หัวหน้าส านักปลัด             กรรมการ 

 4. นางสาวโซเฟีย  มะแซ ผู้อ านวยการกองคลัง             กรรมการ 
 5. นางสาวปิตเราะห์  อาแว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    กรรมการ/เลขานุการ 

  โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว  มีหน้าที่พิจารณาการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสะนอให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  โดยให้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย                           
และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล  ตลอดจนการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยเคร่งครัด          
ทุกประการ 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    27   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 

 
 
 

(นายรอสาลี   อดุลย์อภิมุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 

 

 


