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การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 

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

    ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใด 
ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะต้องจ่าย
ในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือ
ใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน 
จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตาม
แผนอัตราก าลัง 3 ปี 

    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  จึงได้จัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ขึน้ 
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 ๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 

๒.1.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  
    ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการ
บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น ในการปฏิบัติภารกิจ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
    ๒.1.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือใน

การบริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ

สามารถเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส 

และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนอัตราก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล 
และวางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้ 
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 ๓.๑ ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ประจ าป
งบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ประกอบดวย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เปนประธานกรรมการ         
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหนาสวนราชการ เปนกรรมการ  มีนักทรัพยากรบุคคลเปนเลขานุการ       
จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิ
มอ  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 

    3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดนราธิวาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure: เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด    
โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภทของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยใน
หลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่
ก าหนดในปัจจุบัน      มีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การ
ท างานเป็นไปอย่าง                มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ได้ก าหนด
อัตราก าลังในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง 
มีหน้าที่บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง ต าแหน่งรองลงมาจะเป็นต าแหน่งแต่ละงาน 
ซ่ึงก าหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญา
ตรี ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับการก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือ
สะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมี
เป็นส าคัญ  
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องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  น าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลังมาค านวน
ภาระค่าใช่จ่าย ซึ่งประกอบด้วย  

9.1 เงินเดือน 
9.2 เงินประจ าต าแหน่ง 
9.3 เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
9.4 เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 
 - เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
 - เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
 - เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.) 
 - เงินวิทยฐานะ 
โดยน าเงินเหล่านี้ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ มาค านวณ

เป็นภาระค่าใช้จ่ายทั้งต าแหน่งที่มีคนครองและต าแหน่งว่าง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนอัตราก าลัง โดยใช้
หลักวิธีการค านวณดังนี้ 

3.3.1 การจัดสรรประเภทของบุคลากร  
    1. ต าแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้

ครองต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของ
ต าแหน่งในระดับแรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนขั้นสูงเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน  ส่วน
การประเมินการค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
มีคนครอง 

1เดือน 30220 - - 1120 1110 1110 - - - 
 12เดือน 362640 - - 13440 13320 13320 - - - 

รวมทั้งป ี 362640 13440 13320 13320 376080 389400 402720 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
(ว่าง) 

ขั้นต่ าสุด 9740 
- - 

10250-9740=510 
49480-47990=1490 
(510+1490)/2 = 1000 

- - - 
ขั้นสูงสุด 49480 - - - 
ค่ากลาง 29610 - - - 

 12เดือน 355320 - - 1000 x 12 = 12000 - - - 
รวมทั้งป ี 355320 12000 12000 12000 367320 379320 391320 
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๒. ต าแหน่งประเภทอ านวยการและบริหารท้องถิ่น มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือน

ของผู้ครองต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าและ
ขั้นสูงของระดับต าแหน่งนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส าหรับต าแหน่งอ านวยการและบริหารท้องถิ่นเป็น
กลุ่มที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและเงินอ่ืน จะค านวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย โดยน าเงินดังกล่าวคูณ 12 เดือน 
ส่วนการประเมินการค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(มีเงิน

ต าแหน่ง) 

ต่อเดือน 43300 7000 7000 1630 1630 1640 - - - 
 12เดือน 519600 84000 84000 19560 19560 19680 - - - 
รวมทั้งป ี 687600 19560 19560 19680 707160 726720 746400 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(ว่าง) 

ขั้นต่ าสุด 22700 
7000 7000 

23830-22700=1130 
68640-66490=2150 

(1130+2150)/2 = 1640 

- - - 
ขั้นสูงสุด 68640 - - - 
ค่ากลาง 45670 - - - 

 12เดือน 548040 84000 84000 1640 x 12 = 19680 - - - 
รวมทั้งป ี 716040 19680 19680 19680 735720 755400 775080 

3. ต าแหน่งข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาค านวณเฉพาะกลุ่มที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของ คศ.1 และ 
ขั้นสูงของ คศ.2 รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน (ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ ขั้นต่ า คศ.2 และ ขั้นสูง คศ.3 
รวมกันหารสองคูณ 12)  ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน ใช้อัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน 

4. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ใช้อัตราค่าจ้างในแต่ละกลุ่มในการค านวณ  กลุ่ม 1 – 3 โดย
ใช้หลักการเดียวกันกับสายวิชาการและสายทั่วไป 
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5. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจใช้หลักการคิดจากวุฒิที่ใช้ในการแต่งตั้งเป็นหลัก 

ในการค านวณ ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนใช้อัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทน   

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 

 
 
 
 
  

1เดือน 15000 - - 600 630 650 - - - 
 12เดือน 180000 - - 7200 7560 7800 - - - 

รวมทั้งป ี 180000 7200 7560 7800 187200 197760 202560 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 
(ปวส.) 

  

1เดือน 11500 - - 460 480 500 - - - 
 12เดือน 138000 - - 5520 5760 6000 - - - 

รวมทั้งป ี 138000 5520 5760 6000 143520 149280 155280 

กรณีพนักงานจ้างทั่วไป(ไม่มีรายการเงินเพ่ิมรายปี) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงาน
จ้างท่ัวไป  

  

1เดือน 9000 - - - - - - - - 
 12เดือน 108000 - - - - - - - - 

รวมทั้งป ี 108000 - - - 108000 108000 108000 

 
ก ร ณี พ นั ก ง า น จ้ า ง ต า ม ภ า ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ เ งิ น จั ด ส ร ร  แ ล ะอ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล 

ตันหยงลิมอ จ่ายส่วนที่เกินจากเงินจัดสรร เช่น พนักงานจ้างตามภารกิจประเภท ผู้มีทักษะ ต าแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก(ทักษะ) โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรค่าตอบแทนให้ 9,400 ค่าครองชีพ 2,000  ซึ่ง
ส่วนเกินจากกรมจัดสรรให้ เกิดจากการเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ จะ
ค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายประจ าปี เช่น นาง ก ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ได้รับเงินค่าตอบแทน 14,850 
บาท (กรมจ่ายให้ 9,400 ท้องถิ่นจ่าย 5,450 และส่วนที่เพ่ิมข้ึนทุกปี) 
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รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
รัฐจัดสรร 

อบต.
จ่าย 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นาง ก 
ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) 

  

1เดือน 14850 9400 5450 600 620 650 - - - 

 12เดือน - - 65400 7200 7440 7800 - - - 
รวมทั้งป ี 65400 7200 7440 7800 72600 80040 87840 

1. กรณีบุคลากรถ่ายโอนได้รับเงินอุดหนุน และ พนักงานครู ได้รับการเงินจัดสรรไม่
น ามาค านวนเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ แต่ระบุไว้ในแผน
อัตราก าลัง เพ่ือให้ทราบจ านวนและยอดคนปัจจุบัน 

3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน Full Time Equivalent 
(FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือ
วิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

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

 
o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 

 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตันหยงลิมอ   

 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 
สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 

 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 

 การน าปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และ
ค านวนระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตันหยงลิมอ  ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหา
เวลาปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 
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จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ 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 

 3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมา เพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผล
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ   (การตรวจประเมิน LPA)  
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ  360 องศา และ Issues: น าประเด็นการ
บริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี ้

3.6.1 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการ
และการแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หาก
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับ
หัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
ตันหยงลิมอ พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสม
แล้ว โดยปัจจุบัน   มี 5 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหน่วยตรวจสอบภายใน  

 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ ตะหนักเสมอว่า การบรรจุแต่งตั้งคนที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในแต่ละส่วน
ราชการ ล้วนเป็นเครื่องจักรส าคัญ ที่สามารถผลักดันให้ การท างานส าเร็จในระดับตัวบุคคล เป็นตัวขับเคลื่อน
ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานบรรลุเปูาหมาย ได ้
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3.6.2 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิ

ม อ   
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบ
อัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้   การปรับ
ต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากร
ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับ
ก าลังคนได ้  

3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถาม
หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตันหยงลิมอ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ และ
หัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 5 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ สัดส่วนอัตราก าลังกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบองอ  และ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงมัส ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบต.ตนัหยงลิมอ 

สว่น
ราชการ 

บคุลากร 



 

 

 
  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบองอ  และ องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงมัส  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี 
บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังมากกว่า อบต.ตันหยงลิมอ ในเรื่องของขนาดประชากรและขนาด
พ้ืนที่ที่ใหญ่กว่า ท าให้ปริมาณอัตราก าลังมากกว่า ไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนด
ต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่งลด
ต าแหน่ง  แต่ต้องเพ่ิมต าแหน่งในบางงานที่ปริมาณงานเพ่ิมขึ้น และ จ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบันไม่
สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่ครอง องค์การบริหารส่วนต าบล
ตันหยงลิมอ ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่า ใน
ปีงบประมาณ  2564 – 2566  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการสอบ และท าให้
พนักงานส่วนต าบล เพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

          3.๘  ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.ตนัหยงลิมอ อบต.บองอ อบต.ตนัหยงมสั 

พนกังานสว่นต าบล 18 25 26

พนกังานจ้าง 17 35 33

ลกูจ้างประจ า 0 0 0

18 

25 26 

17 

35 
33 

0 0 0 

จ ำ
นว

น 

แผนภูมิเปรียบเทยีบอัตรำก ำลัง 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 
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3.2 ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล     
การก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การ
ใช้และ   การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมี
ความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ สามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า 
(Early Warning)   ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับ
ทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
ในปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ให้สอดคล้องกันท าให้
การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่
ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไป
ได้ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรง
ของปัญหานั้นลงได ้

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท 
และระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ   โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบตันหยงลิมอ   เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุน
ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่ ว ย ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร จ้ า ง ง า น ที่ เ ท่ า เ ที ย ม กั น อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ                           
(Equal Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผน
ก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการ
สรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
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3.3 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2565) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 

   3.4.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลตันหยงลิมอ   
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  เช่น 

กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 
    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 

และส่งคณะท างานเพื่อปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  
   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี       

ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  
   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี     

ประจ างบประมาณ 2564 – 2566   
   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้

แล้ว   ให้ อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  
 

ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  
  

วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
 

พฤษภาคม 2565 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการ
ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการจากต้น
เป็นระดับกลาง 
ประชุมคณะกรรมการ 

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ ภาร
งาน  อัตราก าลังที่มีอยู่ และพิจารณาปริมาณ
งานที่เกิดขึ้น เหตุผลความส าคัญของการ
ก าหนดปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการจาก
ต้นเป็นระดับกลางขึ้น 

มิถุนายน 2565 ส่งร่างแผนอัตราก าลัง ขอความเห็นชอบ  
ก.อบต.จังหวัดและ ก.อบต.ประชุม
พิจารณา 

เสนอ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส 

มิถุนายน 2565 ก.อบต.จังหวัด แจ้งมติให้ อปท.ทราบ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง มีผล 1 ต.ค.63 
1 กรกฎาคม 2565 แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 

1/2565) มีผลบังคับใช้ 
อบต.ตันหยงลิมอ ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2565) ประจ าปี 
2564 -2566  
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 จากการ ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิ
มอ พบปัญหาและความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี  ประจ าปี 2561 – 2565  
แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เพ่ือสะดวกในการด าเนินการแก้ไขใหต้รง กับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง 
เช่น   

4.๑  ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน    
  (๑) ปัญหาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยังไม่ครบถ้วน ทั่วถึง เช่น ระบบประปา

และ   ไฟฟูา   
 (๒) ปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝนเป็นประจ าทุกปีและมีการระบายน้ าที่ล่าช้า อุโมงค์  
  ท่อลอด หรือรางระบายน้ ายังไมทั่วถึงท าให้น้ าไม่สามารถระบายได้ทั้งระบบ   
 (3)  ถนนซอยต่างๆ ยังเป็นถนนหินคลุก 
 (4)  ถนนในเขต อบต.ตันหยงลิมอ หลายจุดเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุซ้ าๆ ไม่ได้รับการ

  วิเคราะห์หาสาเหตุหรือแก้ไขปรับปรุงการเกิดอุบัติเหตุ 
 ความต้องการของประชาชน 
 (1) เร่งรัดการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเท้าภายในต าบล 
 (2) ขยายระบบประปาและไฟฟูาตามถนนที่บุกเบิกใหม่ 

4.2  ด้านเศรษฐกิจ  
 (๑)  ผลผลิตทางการเกษตรหลักของต าบลราคาตกต่ า เช่น ยางพารา ปาล์ม 

ลองกอง 
 (๒)  ประชาชนในพื้นท่ี อบต.ตันหยงลิมอ ยังมีระดับการศึกษาต่ า ท าให้เกิดปัญหา

การ 
       ว่างงานและแรงงานไร้ฝีมือรวมทั้งการอพยพแรงงานไปต่างประเทศ 
 (๓)  องค์กรชุมชน และกลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็ง ขาดความรู้ในเรื่องการบริหาร

จัดการ   อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 
 (๔)  ขาดการบริหารจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๕)  ประชาชนส่วนใหญ่ยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว ไม่น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป

ปฎิบัติ 
       เท่าท่ีควร  
 (๖)  ประชาชนมีหนี้สิน ขาดการออมเงินและการรวมกลุ่ม 

 ความต้องการของประชาชน 
(1)  ฝึกอบรมด้านวิชาการและการศึกษาดูงาน 

 (2)  ยกระดับคุณภาพสินค้าและหาตลาดหรือสถานจ าหน่ายผลผลิต 
 (3)  เพ่ิมเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน 

(4)  ฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
 (5) ส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานในพื้นท่ี 
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4.3 ด้านสังคม  
  (๑)  ในด้านศาสนา บทบาทของผู้น าศาสนายังไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
   พัฒนาสังคมเท่าท่ีควร 
  (๒)  ปัญหาเด็กก าพร้าหรือพ่อแม่หย่าร้างมีจ านวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งบางส่วนอาศัยอยู่
กับ   ปู่ย่าตายาย หรือญาติพ่ีน้อง 

 (๓)  ปัญหายาเสพติดที่สถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดปัญหาการลักขโมย
และ 

          อาชญากรรม 
 (๔)  ปัญหาสถานการณ์ความสงบในพื้นที่   

 ความต้องการของประชาชน 
 (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการประชาคมอย่างต่อเนื่อง 
 (2)  อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชน , ผู้น าศาสนาและผู้น าหมู่บ้าน 
 (3)  ส่งเสริมสถาบันศาสนาให้มีส่วนร่วมในสังคมให้มากข้ึน 

 

 4.4  ด้านการเมืองการบริหาร  
 จากปัญหาด้านเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมี

ฐานะยากจนส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการเมืองการบริหารดังนี้ 
(1) ปัญหาด้านการจัดเก็บรายได้สาเหตุมาจาก                                                                       

1. ประชาชนมีรายได้น้อย 
   2. เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ  
   (2) อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ สาเหตุมาจาก 
   1. อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ข้ึนอยู่กับรายได้ของ องค์การบริหารส่วนต าบล

ตันหยงลิมออัตราก าลังถูกจ ากัดให้ไม่เกิน 40% ของรายได้ ในขณะที่ภาระหน้าที่
ที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดให้เหมือนกับ องค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
รายได้มาก 

   (3) ชุมชนขาดความเข็มแข็ง สาเหตุมาจาก 
   1. ประชาชนขาดการตื่นตัวไม่เห็นความส าคัญของกระบวนการประชาคม

และการมีส่วนร่วมภายในหมู่บ้านและชุมชน  
   2. ประชาชนไม่สนใจตรวจสอบและแก้ใขปัญหาหรือร่วมกิจกรรมโดยปล่อย

ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ 
   3. การส่งเสริมและการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่อเนื่อง 

 ความต้องการของประชาชน 
   (1)  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ 

  (2)  พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
     (3)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
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4.5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  จากการที่ลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้านในต าบลตันหยงลิมอ มีการกระจุกตัวและการกระจายตัว

แตกต่างกันรวมทั้งการที่มีอัตราการขยายตัวของประชากรอย่างต่อเนื่องจึงก่อให้เกิดปัญหาดังนี้ 
 (1)  ปัญหาด้านการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สาเหตุมาจาก 

(1)  ประชาชนยังขาดส านักในการรักษาความสะอาด การลดประมาณขยะใน
ครัวเรือนและการคัดแยกขยะ 
(2)  หน่วยงานขาดการส่งเสริมและรณรงค์สร้างจิตส านึกเรื่องการลดปริมาณขยะการ
คัดแยกขยะและแนวทางการก าจัดขยะ 

 (3)  สภาพภูมิประเทศและงบประมาณไม่เอ้ืออ านวยในการสร้างระบบก าจัดขยะ
เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันที่จะเกิดตามมาภายหลังมีสูง 

 (2) ปัญหาแหล่งน้ าสาธารณะตื้นเขิน สาเหตุมาจาก 
 (1)  ประชาชนบางส่วนรุกล้ าแหล่งน้ าเพ่ือขยายพ้ืนที่ท ากิน 

 (2)  ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการหวงแหนและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 (3)  งบประมาณในการบ ารุงรักษามีจ ากัด 

 ความต้องการของประชาชน 
  (1)  รณรงค์และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาดและลด

ปริมาณขยะในบ้านเรือนและชุมชนและคัดแยกขยะ 
 (2)  ขุดลอกคูคลองและแหล่งน้ าที่ตื้นเขิน 
 (3)  สร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

  

 4.6  ด้านสาธารณสุข 
 (๑)  ปัญหาสุขลักษณะในครัวเรือนเนื่องจากการจัดเก็บบ้านเรือนไม่ถูกสุขลักษณะ 
 (๒)  ปัญหาด้านการเดินทางไปต่างประเทศของคนในชุมชนบ่อยๆ ท าให้เกิด

โรคติดต่อ  ใหม่เข้ามาในชุมชน 
 (๓)  ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ปัญหาโรคระบาดทางเดินอาหาร

   สุขลักษณะนิสัยของการบริโภค 
     (๔)  ปัญหาการเกิดภาวะทุพโภชนาการแก่เด็ก และจากสภาพแวดล้อมที่ต้อง

ออกไป     ประกอบอาชีพท าให้บุตรทานนมแม่น้อยลง  
 (๕)  ปัญหายาเสพติดในเด็กและวัยรุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้น 

(๖)  ปัญหาอัตราโรคปากและฟันยังมีอัตราสูง 
(๗)  ปัญหาประชาชนเป็นโรคไม่ติดต่อสูง เช่นความดัน เบาหวาน ฯลฯ 
(๘)  การสูบบุหรี่ และมีค่านิยมในการดื่มชากาแฟ 
(๙)  ปัญหาการแต่งงานในช่วงอายุน้อยท าให้ขาดวุฒิภาวะในการเลี้ยงดูบุตร 
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 ความต้องการของประชาชน 
(๑)  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

 (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเด็กสตรีและคนพิการ 
 (3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
 (4)  รณรงค์และปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 (5)  การจัดหาลานกีฬาและวัสดุออกก าลังกายในชุมชน 

4.7  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 (๑)  ปัญหาระดับการศึกษาของประชาชนต่ า และไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง

  เนื่องจากไม่เห็นประโยชน์ของการศึกษา 
(๒)  ปัญหาประชาชนชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียน เอกชน สอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) และไม่นิยมใช้ภาษาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน 

 (๓)  ปัญหาสถานที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากขาดสถานที่ให้ความรู้
และ  บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 (๔)  ปัญหาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม 
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการจัดการเรียน 
 ความต้องการของประชาชน 
 (1)  ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการศึกษา 

   (2)  สนับสนุนกิจกรรมนักเรียนและสนับสนุนทุนการศึกษา 
 (3)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 4.8 ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
  จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลตันหยงลิมอ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการ
ขยายตัวของประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านแหล่งน้ าที่ตามมา คือขาดแคลนน้ าสะอาดอุปโภคบริโภค
สาเหตุมาจาก 

 (1)  ระบบประปาหมู่บ้านที่มีอยู่เดิมช ารุด 
 (2)  ค่านิยมและความเคยชินในการบริโภคน้ าจากบ่อน้ าตื้นและบ่อน้ าตื้นไม่ถูก
สุขลักษณะ 
 (3)  บางหมู่บ้านไม่มีน้ าประปาใช้  

 แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอสาเหตุมาจาก 
 (1)  แหล่งน้ าที่มีอยู่เดิมแคบและตื้นเขิน 
 (2)  ฝุายท านบที่มีอยู่เดิมช ารุดไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้ 
 (3)  งบประมาณมีจ ากัด 
  ความต้องการของประชาชน 
  (1)  ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
  (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างบ่อน้ าตื้นที่ถูกสุขลักษณะ 
  (3)  ขุดลอกคูคลอง 
  (4)  ซ่อมแซมฝายและท านบกั้นน้ า 
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  การวิเคราะห์อัตราก าลังคนขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ    
 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ   ยึดหลักวิธีวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังคน จาก
คู่มือวิเคราะห์อัตราก าลังของส่วนราชการ ของส านักงานพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน 
ก.พ. น ามาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ต าแหน่งของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ใช้
หลักบันได 8 ขั้น    
 

การวเิคราะห์อัตราก าลังคนในองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ   
แบบบันได 8 ขั้น 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ที่ 1 

วางแผน 

ขัน้ที่ 2 

พิจารณานโยบายการ
บริหารก าลงัคนภาครัฐ 

ขัน้ที่ 3 

เก็บข้อมลู ยทุธศาสตร์ 
ภารกิจสว่นราชการ 

ขัน้ที่ 4 

เก็บข้อมลูกระบวนการ
ท างานจริง 

ขัน้ที่ 5 

พิจารณาอปุสงค์
ก าลงัคน 

ชัน้ที่ 6 

พิจารณาอปุทาน
ก าลงัคน 

ชัน้ที่ 7 

ก าหนดจ านวน สายงาน 
ประเภท   

ขัน้ที่ 8 

การจดัท ากรอบ
อตัราก าลงัของสว่น
ราชการ 
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 ขั้นที่ 1 การวางแผนงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี     
เพื่อพิจารณากรอบอัตราก าลัง ของบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย   

 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี    
ประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซึ่งประกอบด้วย 
   1  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล         ประธานคณะกรรมการ 
   2  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   คณะกรรมการ  
 3  ผู้อ านวยการกองคลัง               คณะกรรมการ 
 4  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการ 
 5  ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะกรรมการ 
 6  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ 
 7  หัวหน้าส านักปลัด     คณะกรรมการ 
 8  นักทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที ่ ดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิ

มอ  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย
ผู้บริหารและ สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ   

 2. ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ     
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 

 3. ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสม          
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่างๆ 

 ๔. ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  โดยให้
หัวหน้าส่วน ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรง
กับภารกิจและ อ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 

 ๕. ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ   
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 ๖. จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ปี  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน    

ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 
 ๗. ให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
 ขั้นที่ 2 การพิจารณานโยบายการบริหารก าลังคนภาครัฐ 
 ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  จัดท าตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  27 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ใช้หลักการด าเนินการควบคู่กับหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่  19 มิถุนายน  2563  เรื่อง การจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  มี
หลักในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบนโยบายการพัฒนาของ
ผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้าน
อาหารและน้ าตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การร่วมคิด  ร่วมแก้ไข
ปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์  และต้องสอดคล้องกับ 
๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ดังนี้ 
 

  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งเพื่อให้บรรลุถึงความส าเร็จของยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ ก าหน

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพณิชกรรม และการท่องเที่ยว 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ด ี
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 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  เป้าหมาย 
       เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความ
สะดวกและมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไฟฟูา
และระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
       ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้
ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้ 

 1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบาย
น้ า 

 2. ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคจัดให้มีไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 
 3. จัดท าผังเมืองและผังเมืองต าบล 
 4. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
 5. จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  

  ตัวช้ีวัด 
   1. จ านวนการก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ฝายท านบ ทางระบายน้ า 

 2. จ านวนจุดก าหนดทางจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน 
 3. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาให้ครบทุกครัวเรือน 
 4. จ านวนก่อสร้างประปาระบบเจาะบาดาลใต้ดินและผิวดินตามหมู่บ้าน ต าบลครบทุกจุด 
 5. จ านวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  เป้าหมาย 

 เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิม
มูลค่าของสินค้าและสามารถขยายตลาดไปสู่การส่งออก และส่งเสริมของอาชีพราษฎรส าหรับบุคคลที่ว่างงาน
สามารถไปสู่ตลาดแรงงานได้และการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้าง สร้างอาชีพ แบบยั่งยืนให้กับประชาชน 

 2. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 3. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 4. ปูองกัน บ าบัด ฟ้ืนฟูและก าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตลอดจนสนับสนุน 

 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
 5  ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
 6 ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 7. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าOTOP 
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  ตัวช้ีวัด 
   1. จ านวนผู้สนใจการเปิดตลาดร้านชุมชนในหมู่บ้าน 

 2. จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในทางเกษตร 
 3. จ านวนผู้ประกอบการที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีระบบ 
 4. จ านวนประชาชนสนใจเข้าร่วมการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP 
 5. จ านวนประชาชนหันมาประกอบค้าขายในชุมชน 
 6. สนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน 

 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  เป้าหมาย 
     เพ่ือให้คนในชุมชนได้รับความเท่าเทียมกันและมีชีวิตที่ดีขึ้นในสังคมและครอบครัวมีจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในต าบลตัหนงลิมอ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนเป็นชุมชนปลอดยา
เสพติดระดับอ าเภอ การให้สิทธิแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ลูกก าพร้า  คนยากจนที่ไม่สามารถท ามาหากินโดยการ
มอบทุนเลี้ยงชีพเพ่ือพ่ึงตนเองหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
  แนวทางการพัฒนา 

 1. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบ
   ประชาธิปไตย 

2. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความม่ันคง 
ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนงบประมาณที่อบต.สนับสนุนแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ลูกก าพร้า ผู้ด้อยโอกาสได้อย่าง

ทั่วถึง 
2. จ านวนโครงการที่ได้รับการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
3. จ านวนผู้เข้าอบรมฝึกอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน เยาวชนและผู้สนใจ ที่ว่างงาน 

 4. จ านวนประชาชนที่มีจิตส านึกยึดหลักตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. จ านวนโครงการที่สนองตอบตามแนวพระราชด าริ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพณิชกรรม และการท่องเที่ยว 
เป้าหมาย 

 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนในยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน และ ส่งเสริมการเรียนศาสนาของชุมชนเพ่ือคนในชุมชนมี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นทางน าชีวิตของตนและอยู่อย่างสันติสุขร่วมกันในสังคม ส่งเสริมการรักษาประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน  ให้คงอยู่ตลอดไปและเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยง ตามนโยบายของรัฐบาลที่พัฒนาสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบลสามารถน าไปสู่
ตลาดสินค้าสากลได้      
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แนวทางการพัฒนา 
   1. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน 
   2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
   3. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   5. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าร ิ
  ตัวช้ีวัด 

 1. จ านวนเด็กนักเรียนที่ได้การศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 2. จัดเวทีประชาคม ประชุมผู้ปกครองการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในชุมชน 

  3. จ านวนโครงการที่เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา 
 4. การมีจิตส านึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 5. จ านวนโครงการที่ส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6. จ านวนสถานศึกษาที่อบต.จัดตั้งเอง 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์การพัฒนา 
   เปูาหมาย 

 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และให้คนในชุมชนรู้จัดอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนมีผังเมืองที่ดี เพ่ือให้คนชุมชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีตลอดจนให้มี
สนามกีฬาในชุมชนเป็นการตอบสนองเพ่ือให้คนในชุมชนออกก าลังกายทุกวันเป็นการปูองกันให้ห่างไกลจากยา
เสพติด 

แนวทางการพัฒนา 
  1. ปูองกันและก าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

 2. บ าบัด ฟื้นฟูท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 
 3. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยตลอดจนการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 4. ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาการรักษาสุขภาพแบบอิสลาม 
 6. ส่งเสริมการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย 
ตัวชี้วัด 
 1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความสุขสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 2. ประชาชนมีจัดส านักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. ต าบลได้จัดระเบียบชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้น 
 4. ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะและก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เปูาหมาย 
       เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายใน
ชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
  แนวทางการพัฒนา 

 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
 3. เสริมสร้างการท านุบ ารุงศาสนา 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุ และโบราณสถานในท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
ตัวชี้วัด 
  1. จ านวนของผู้ผ่านการอบรมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์

  สูงสุด 
  2. จ านวนประชาชนที่มาบริการส านักงานหลังจากปรับปรุงส านักงาน อบต. 
  3. จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง  

  

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  เปูาหมาย 
       เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างาน
ของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดนราธิวาสตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้
เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
   2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
   3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี
   4. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   5. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
   6. พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร 
   
  ตัวช้ีวัด 

 1. จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
 2. จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน 
 3. ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล (PSO) 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
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 ขั้นที่ 3 การเก็บข้อมูลยุทธศาตร์และภารกิจของหน่วยงาน 
 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ มียุทธศาสตร์ในการก าหนดทิศทางในการบริหาร
จัดการในองค์กรแล้ว จึงด าเนินการก าหนดเปูาประสงค์และภารกิจของหน่วยงานเพ่ือที่จะให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาว่ าในยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์  มี เปู าประสงค์อย่ างไร และองค์การบริหารส่ วนต าบลตันหยงลิมอ   
จะก าหนดต าแหน่งใด เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาประสงค์นั้น และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ    
มีอัตราก าลังในการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์นั้นเพียงพอหรือไม่ และยุทธศาสตร์ใดที่มีคนเกินความจ าเป็น
เพ่ือที่คณะกรรมการจะได้ปรับเกลี่ยต าแหน่งในกรณีต าแหน่งว่าง นั้น เพ่ือรองรับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 – 2566 ภายใต้ภารกิจของแต่ละส่วนราชการ  5 ส่วน
ราชการ 

การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสาย
งานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น โดย
จุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยให้
พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รบัผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1. ส านักงานปลัด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับ
และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ  การจัดท า
แผนพัฒนา การจัดท าร่างข้อบัญญัติต าบล การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การให้
ค าปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ด าเนินการเกี่ยวกับอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่
ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่ืน รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยมี
โครงสร้างงานในส านักงานปลัด ออกเป็น 9 งาน และ 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และแผนงาน ดังนี้ 

  1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2 งานบริหารงานบุคคล 
 1.3 งานสวัสดิการสังคม 
 1.4 งานส่งเสริมการเกษตร 
 1.5 งานจดทะเบียนพาณิชย์ 
  2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
  2.1 งานนโยบายและแผน 
 2.2 งานกฎหมายและคด ี
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 2.3 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2.4 งานกิจการสภา อบต. 

 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง
การวางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ
แต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 2. กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน ทุก
ประเภท เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การน าส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
การหักภาษีและน าส่งรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  การยืมเงินทดรองราชการ การจัดสรรผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของ
จังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง      โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง ดังนี้ 

   2.1 งานการเงิน 
   2.2 งานบัญชี 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การ
บัญชี  การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 

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

 3.1 งานก่อสร้าง 
    3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
    3.4 งานผังเมือง 
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- กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  การ
ออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา  การวิเคราะห์  วิจัย และพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล  การพัฒนาต ารา
เรียน                 การวางแผนการศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การ
จัดการและส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกียวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ 

  4.1 งานกีฬาและนันทนาการ 
     4.2 งานกิจการศาสนา 
     4.3 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     4.4 งานการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่

ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง
จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ รับผิดชอบด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง พัฒนา 
และปรับปรุงงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัยการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมปูองกัน
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้บริการ
เผยแพร่ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค 
จัดบริการ รักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยมี
โครงสร้างงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
        5.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
        5.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
        5.3 งานรักษาความสะอาด 
        5.4 งานควบคุมโรค 

 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ส่วน
ใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนรักษาพยาบาล  ให้การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม   การบริการสาธารณะ ฯลฯ  
ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละ
ต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
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 6. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุก
หน่วยงานภายในเทศบาลต าบลบ้านค้อและมีอ านาจ และมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ  หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิธี
ปฏิบัติงาน  และระบบการควบคุมภายในหรือการแก้ไข  ระบบควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง        ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้ ค าปรึกษาแนะน า ขอบเขต
การตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชีและการตรวจสอบการ
ด าเนินการ รวมทั้งการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีโครงสร้างงานในหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
    6.1 งานตรวจสอบภายใน 
   6.2 งานประเมินการควบคุมภายใน 
 - หน่วยตรวจสอบภายใน คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในหน่วยตรวจสอบภายใน         
ส่วนใหญ่จะเน้นเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ใน
การบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การจัดอัตราก าลังเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์แนวทางการพัฒนา ก าหนดต าแหน่งผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 

   1.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม 
สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
   1.2 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคจัดให้มี
ไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 
   1.3 จัดท าผังเมืองและผังเมืองต าบล 
   1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
   1.5 จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  

-กองช่าง 
1.  นักบริหารงานช่าง 
2.  นายช่างโยธา 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้ า น ง า น ส่ ง เ ส ริ ม
คุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 

   2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้าง สร้างอาชีพ 
แบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
   2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
ชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
   2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และตาม
อัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด     
การศึกษา 
   2.4 ปูองกัน บ าบัด ฟ้ืนฟูและก าจัดการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้ เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
   2.5 ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และ
นันทนาการ 
   2.6 ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการ
พัฒนาด้านสาธารณสุข 

-ส านักงานปลัด 
1. นักบริหารงานทั่วไป 
2. นิติกร 
3. นักพัฒนาชุมชน 
กองศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
1. ผอ.กองศึกษา ฯ 
2. นักวิชาการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
1. นักวิชาการสาธารณสุข 
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

   3.1 ส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจ แก่ประชาชน 
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
   3.2 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในท้องถิ่น 
   3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
   3.4 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพ
ในการแก้ปัญหาความมั่นคง 
 
 
 

- ส านักงานปลัด  
1. นักพัฒนาชุมชน 
2. เจ้าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาฯ 
3. นักวิเคราะห์แผนและ
นโยบาย 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ก าหนดต าแหน่งผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้ า นก า รวา งแผน  ก า ร
ส่ง เสริมการลงทุนพณิช
กรรม และการท่องเที่ยว 
 
 
 
 

   4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและ
เมืองชายแดน 
   4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น 
   4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 
   4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

- กองการศึกษาฯ 
1. นักบริหารงานการศึกษา 
2. นักวิชาการศึกษา 
3. เจ้าพนักงานธุรการ 
- ส านักปลัด 
1. นักพัฒนาชุมชน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการบริหารจัดการและ
ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

 
 

   5 .1  อนุ รั กษ์ และ ฟ้ืน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
   5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึก
ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
   5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 
   5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
1. นักบริหารงานสาธารณสุข 
2. นักวิชาการสาธารณสุข 
3 .เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้ า น ศิ ล ป ะ  วั ฒน ธ ร ร ม 
จ า รี ต ป ร ะ เ พณี แ ล ะภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

   6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
   6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนีย
บุคคล 
   6.3 เสริมสร้างการท านุบ ารุงศาสนา 
   6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุ และ
โบราณสถานในท้องถิ่น 
   6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
1. นักบริหารงานกอง
การศึกษา 
2. นักวิชาการสาธารณสุข 
4. ครูผู้ดูแลเด็ก 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 
 
 
 
 
 

   7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม
แก่บุคลากรในองค์กร 
   7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้  ตลอดถึง
สถานที่ในการปฏิบัติงาน 
   7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

- ปลัด อบต.  
ส านักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป,นิติกร
,นักทรัพยากรบุคคล,
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
,ธุรการ 
-กองคลัง 
ผอ.กองคลัง,เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ก าหนดต าแหน่งผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

   7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือ
การบริการประชาชน 
   7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การ
ด าเนินงานขององค์กร 
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ 
,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
-กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง, นายช่าง
โยธา,พนักงานธุรการ 
-กองการศึกษาฯ 
นักบริหารงานการศึกษา,
นักวิชาการศึกษา 
เจ้าพนักงานธุรการ, ครูผู้ดูแล
เด็ก 
-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
นักบริหารงานสาธารณสุข, 
นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้า
พนักงานสาธารณสุข 
 

 

 ขั้นที ่4 การเก็บข้อมูลกระบวนการท างานจริง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ ได้พิจารณาภาระค่างานที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูล พิจารณาประกอบกับใบก าหนดหน้าที่งาน (JOB DESCRIPTION) และมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งที่ควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตราก าลังของ
บุคลากรในอนาคตตลอดระยะเวลา 3 ปี   
 
 ขั้นที่ 5 การพิจารณาอุปสงค์ก าลังคน  
 หลังรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว ตลอดระยะเวลาที่แล้วมาแผนอัตราก าลังที่ ใช้คือ               
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ          
มีภารกิจด้านการจัดท าแผนที่ภาษี และด้านงานพัฒนาชุมชนที่เพ่ิมขึ้น เบื้องต้นคณะกรรมการได้ร่วมกัน
พิจารณาปรับเกลี่ยอัตราก าลังที่ว่างเพ่ือเป็นการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายแล้ว  แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนอง
ภารกิจและงานที่เพ่ิมข้ึนได้ เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้ 
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อัตราก าลังที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ   

ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน วิธีด าเนินการในต าแหน่งว่าง 
1 - ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 
2 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

3 กองการศึกษาฯ ผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ (นัก

บริหารงาน
การศึกษา) 

1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

4 กองคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่ 
ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 

5 กองช่าง นายช่างโยธา 1 คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่ 
ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 

 
อัตราก าลังที่ยังมีไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นในภารกิจงาน โดยผ่านการพิจารณาหัวหน้าส านักปลัดจาก

ต้นเป็นระดับกลางจากกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังแล้ว 
ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน ปีที่

ต้องการ 
เหตุผลและความจ าเป็น 

1 ส านักปลัด  อบต. หัวหน้า
ส านักปลัด 

(นัก
บริหารงาน

ทั่วไป 
ระดับกลาง) 

1 2565 หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานทั่วไป) มีภาระงานที่ เ พ่ิมขึ้น      
มีหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานบริหารด้าน
งานบริหารทั่วไป  งานเลขานุการ งานนโยบาย
และแผน  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  หัวหน้า
หน่วยงานที่เป็นกอง หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่า
กองหรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและควบคุมงานด้าน
การบริหารทั่วไปและงานเลขานุการ เช่น ติดต่อ
นัดหมาย จัดงาน รับรองและงานพิธีต่างๆ 
เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม 
จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทาง
วิชาการและรายงานอ่ืนๆ การศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา 
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ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน ปีที่

ต้องการ 
เหตุผลและความจ าเป็น 

     เสนอแนะ เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย 
จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผน โครงการต่างๆ ติดต่อ
กับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่
ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าส่วน
ราชการ  หรือมีลักษณะงานที่ ต้ องปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการควบคุม และการบริหารงานหลาย
ด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ 
งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์  
งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษา
ความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งาน
การเงินการบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และ
แจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งาน
รวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และ
ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งงานราชการที่
มิได้ก าหนดให้ เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วน
ราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ 
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 ขั้นที่ 6 การพิจารณาอุปทานก าลังคน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการตามกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ดังนี้ 
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อัตรำก ำลัง 3 ปี 
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จากแผนภูมิ พบว่าการเกษียณอายุราชการของ บุคลากรใน แผนอัตราก าลัง 2564 – 

2566 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13 แต่คนที่เกษียณอายุราชการ เป็นประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้น (ผู้อ านวยการกองคลัง) จ านวน 1 ราย และประเภททั่วไป ระดับช านาญการ (เจ้าพนักงานธุรการ) จ านวน 
1 ราย(เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) จ านวน 1 ราย  ซึ่งเป็นเครื่องจักรส าคัญในการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  มีแนวทางในการรองรับกรณีพนักงานส่วน
ต าบล ที่เกษียณ              3 แนวทาง 

1. ก่อนการเกษียณ 60 วัน องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  จะเตรียมการด าเนินการ
สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือมาด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพ่ือให้ได้คนใหม่มาสานงานต่อคนที่
เกษียณใน     1 ตุลาคม 2566 ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ก าหนด  

2. หากไม่สามารถด าเนินการได้ในข้อ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  จะสรรหา
คนมาด ารงต าแหน่ง (เสนอชื่อเข้า ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส) ภายหลังจากต าแหน่งว่าง ใน 60 วัน  (รวมข้อ 1 
และ ข้อ 2 ได้ 120 วัน) 

3. หากองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ไม่สามารถด าเนินการได้ ทั้งข้อ 1 และ 2 
แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  จะรายงานต าแหน่งผู้บริหารว่าง ขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ขั้นที่ 7 การก าหนดจ านวน/สายงานและประเภทต าแหน่ง 

 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ใช้การวางกรอบ
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับ
แนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความ
คล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ใน
การก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้
พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น   ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราข้ึนมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่ง
เพ่ิมจากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่า ง มีคนลาออก  หรือ
เกษียณอายุราชการ  โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์
การก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  เป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 ขั้นที่ 8 คือการจัดท าแผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
 
 
 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  นั้นเป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  จะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่ให้เกิดความ
ตระหนักร่วมกันแก้ใขปัญหาอย่างจริงจังโดยเน้นให้ชุมชนเป็นรากฐานและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
นอกจากนั้นยังได้มุ่งพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเพ่ือเป็นรากฐานให้กับชุมชนใน
อนาคตส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ได้ด าเนินการจัดตั้งกองทุน
เศรษฐกิจชุมชนขึ้นเพ่ือใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพต่างๆกู้ยืมตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน,พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาก าหนดวิธีการการด าเนินการตามภารกิจในเขต
พ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนา
จังหวัดแผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาต าบลนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นโดยสามารถ
ก าหนดแบ่งภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลและพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็น  7  ด้านดังนี้ 

5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
(2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
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แผนภูมิเปรียบเทียบอัตรำก ำลังบุคลำกรสังกัด อบต.ตันหยงลิมอ 

ชดุข้อมลู 1 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68(3)) 
(5) การจัดให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  (68(10)) 
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

 

5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   (1)  การจัดการศึกษา  (มาตรา 16(9)) 

(2)  การปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (67(3)) 
(3)  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และ
 ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 17(27)) 

 (4)  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน  และท่ีสาธารณะรวมทั้งก าจัดขยะมูล
  ฝอยและสิ่งปฏิกูล (67(2)) 
 (5)  การจัดให้มีและควบคุมโรงฆ่าสัตว์(16(22)) 
 (6)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน(16(20)) 
 (7)  การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ  
สวนสาธารณะ     (68(4)) 
 (8)  การบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (68(7)) 

(9)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (68(6)) 
 

5.3  ด้านความม่ันคงและสันติสุข  มีภารกิจ   ที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
 (1)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน
  (16(15)) 
 (2)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(67(4)) 
 (3)  การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกัน
และ  รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (16(30)) 
 

5.4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มี
ภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
 (1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (16(1)) 

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
(2) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
(3) ให้มีตลาดท่าเทียบเรือท่าข้าม (มาตรา 68(10)) 
(4) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
(6) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
(7) การส่งเสริมการฝึกการประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
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(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 
(9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  (16(16)) 
(10) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (68(5)) 

 

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ
ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

(1) การคุ้มครอง  ดูแลและบ ารุงรักษาปุาไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (16(7)) 

(2) ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (67(2)) 
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  (17(12)) 
(4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
(5) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ (มาตรา 67(5)) 
(6) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตรา 68(4)) 
(7) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและ

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(2)) 
 

5.6  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1) การจัดการศึกษา  (มาตรา 16(9) 
(2)  การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น  (67(8)) 
(3)  การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

(67(8)) 
 

5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

 (1)  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

 (2)  การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

 ภารกิจทั้ง  7  ด้าน  ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ ได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
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หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึงพ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2543 

มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึงพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542  

 
การวิเคราะห์อัตราก าลังคนขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ยึดหลักวิธีวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังคน จาก
คู่มือวิเคราะห์อัตราก าลังของส่วนราชการของส านักงานพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน 
ก.พ. น ามาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ต าแหน่งของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ใช้
หลักบันได 8 ขั้น 
 

วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ   
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างาน
ขององค์กร              การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ 
ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศ
และไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่า
ระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัย  ที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง        
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก 
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สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  
ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
 

วิเคราะห์ศักยภาพบุคลากรตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอแบบระดับองค์กร          
มีดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength=s)   
๑. บุคลากรส่วนมากมีภูมิล าเนาในพื้นที่อบต.และบริเวณใกล้เคียง              
๒. บุคลากรอยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
๓. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
๔. บุคลากรมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า 

จุดอ่อน (Weak-W ) 
๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ เช่น เช่น ช่างไฟฟูา 
๒. บุคลากรขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
๓. ใช้ระบบอุปถัมภ์ในการบริหารงานบุคคล  
๔. ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ส าหรับใช้อ้างอิงและปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 

   โอกาส (Opportunity – O) 
๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต. 
๒. บุคลากรมีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน 
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วทุกหมู่บ้าน 
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

อุปสรรค ( Threat – T ) 
๑. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่จ านวนประชากร และภารกิจ 
๒. จากสถานการณ์ไนพ้ืนที่การสรรหาบุคลากรย้ายมาด ารงในพ้ืนที่ 

 การจัดท าแผนอัตราก าลังแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ใช้
การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร 
โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่น พ.ศ.2542  อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ   ได้วิเคราะห์ภารกิจที่มีอยู่ เพ่ือน ามาใช้ใน
การก าหนดส่วนราชการรองรับ และให้สอดคล้องกับภารกิจที่เกิดขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 

 

ภารกิจ 
ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 

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

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
การการซ่อม การสร้าง บุกเบิกปรับปรุง 
การบ ารุงรักษา ไฟฟูา ประปา แหล่งน้ า 
สาธารณูปโภค ส่วนใหญ่ จัดท าผังเมือง 
และผังเมืองต าบล พัฒนา และปรับปรุง
ระบบจราจร จัดให้มีไฟฟูาและระบบ
โทรคมนาคมอย่างทั่วถึงดังนั้น การก าหนด
ส่วนราชการรองรับภารกิจในด้าน นี้ คือ 
กองช่าง  

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

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

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

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่

อาศัย(มาตรา 16(12)) 
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน (มาตรา 16(15)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

(มาตรา 16(19)) 

ด้านส่ง เสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
ทั้งด้วยสุขภาพพลานามัย และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดังนั้น การก าหนดส่วน
ราชการรองรับภารกิจในด้าน เป็นการ
ปฏิบัติงานประสานงานใน 2 ส่วนราชการ 
คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
และส านักงานปลัด โดยในส่วนของ
ส านักงานปลัด อยู่ในงาน สวัสดิการ
สังคม 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน (มาตรา 68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.4 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านนี้เป็นการ
ส่ ง เสริ ม ให้ ค วามรู้  คว าม เข้ า ใจ  แก่
ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น  โดย



 

 

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

 

ให้ ผู้ น า ศ าสนา เข้ า มี บทบาทในการ
แก้ปัญหาความมั่นคงและมีศักยภาพใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พย์ สิ นขอ ง
ประชาชนรวมทั้งความปลอดภัยทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้วย  ดังนั้น การก าหนด
ส่ วนราชการรองรับภารกิจ เป็นการ
ประสานงานการปฏิบัติระหว่าง 2 ส่วน
ราชการ คือ กองช่าง และส านักงานปลัด 
ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการ
ท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

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

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาด 
การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและเมือง
ชายแดน ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน
และผลิตภัณฑ์ ในท้องถิ่น  ส่ ง เสริมให้
ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมโครงการตามแนว
พระราชด าริ  และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการส่งเสริมอาชีพและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการก าหนด
ส่วนราชการรองรับด้านนี้ มีการประสาน
การปฏิบัติงานระหว่าง 2 ส่วนราชการคือ 
ก อ ง ค ลั ง  แ ล ะ ส า นั ก ง า น ป ลั ด  
งานสวัสดิการและสังคม 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(มาตรา 67(7)) 

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

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ภารกิจในด้านนี้เกี่ยวข้อง
กั บบริ ห า รจั ดกา รที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึก
ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้พลังงานทแทน และการส่งเสริม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน จัดท าระบบ
ก าจัดขยะและสิ่งปฎิกูลตลอดจนระบบ
บ าบัดน้ า เสีย  ดังนั้นการก าหนดส่วน
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ราชการรองรับด้านนี้ คือ กองสาธารณสุข
และสิง่แวดล้อม  

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

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

ของท้องถิ่น (มาตรา 17(18)) 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภารกิจใน
ด้านนี้ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอนุ
รักษณ์  ฟ้ืน ฟู  สืบทอดจารีตประ เพนี 
ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิ
ปัญญา ศาสนาและวัฒนธรรมของคนใน
ชุมชน เสริมสร้างการท านุบ ารุงศาสนา 
การอนุรักษ์โบราณวัตถุ และโบราณสถาน
ในท้องถิ่น การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ของเด็ก เยาวชนและประชาชน ดังนั้นการ
ก าหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)) 

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

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

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

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภารกิจใน
ด้านนี้ เกี่ ยวข้องกับบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การพัฒนาความรู้ความสามารถ
และคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรใน
องค์กร ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ 
ต ลอดถึ ง ส ถ านที่ ใ น ก า รปฏิ บั ติ ง า น 
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี 
ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่
ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือการ
บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น  ส่ ง เ ส ริ ม ร ะ บ บ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงาน
ขององค์กรดังนั้นการก าหนดส่วนราชการ
รองรับด้านนี้ คือ ส่วนราชการทุกกองใน
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  
(ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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ภารกิจทั้ง  7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล          
โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล          
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 
 

 
มีดังนี ้

ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การก าหนดส่วนราชการรองรับกับภารกิจ 
ภารกิจหลัก 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

1. กองช่าง 
2. กองสาธารณสุขฯ และ ส านักงานปลัด 
3. ส านักงานปลัด และกองช่าง 

 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
5. ทุกส่วนราชการ 
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ส านักงานปลัด  

ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม

อาชีพ 

3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร 

4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  จะด าเนินการ 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 1 
ส านัก 4 กอง 1 หน่วย ได้แก่ ส านักปลัด  กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน  จ านวนทั้งสิ้น ๔8 อัตรา ประกอบด้วย พนักงาน
ส่วนต าบลจ านวน 31 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 10 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไปจ านวน 7 
อัตรา โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจและก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะ
รองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  โดยก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้ 

 
จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิ

มอ  มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. 
อบต.และตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ ดังนี้  

8.1 โครงสร้าง  
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1. ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานบริหารงานบุคคล 
1.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1.4 งานกฎหมายและคดี 
1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.8 งานกิจการสภา อบต. 
1.9 งานทะเบียนพาณิชย์ 
 
 
 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 
 

 

1. ส านักปลัด อบต. 
           1.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
                  1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
                  1.1.2 งานบริหารงานบุคคล 
                  1.1.3 งานสวัสดิการสังคม 
                  1.1.4 งานส่งเสริมการเกษตร 
                  1.1.5 งานจดทะเบียนพาณิชย์ 
           1.2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
                  1.2.1 งานนโยบายและแผน 
                  1.2.2 งานกฎหมายและคด    
                  1.2.3 งานปูองกันและบรรเทา  
                  สาธารณภัย 
                  1.2.4 งานกิจการสภา อบต. 
2. กองคลัง 

2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

 

 

 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

 



 

 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

  3.4 งานผังเมือง 
4.  กองการศึกษา  ศาสนา  และ วัฒนธรรม 

4.1  งานกีฬาและนันทนาการ 
4.2  งานกิจการศาสนา 
4.3  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.4  งานการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
5.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
5.3 งานรักษาความสะอาด 

  5.4 งานควบคุมโรค 
6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  6.1 งานตรวจสอบภายใน 
  6.2 งานประเมินการควบคุมภายใน 

 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

   3.4 งานผังเมือง 
4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.1  งานกีฬาและนันทนาการ 
4.2  งานกิจการศาสนา 
4.3  งานส่งเสริมประเพณ ีศิลปะ วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.4  งานการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
5.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
5.3 งานรักษาความสะอาด 

  5.4 งานควบคุมโรค 
6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  6.1 งานตรวจสอบภายใน 
  6.2 งานประเมินการควบคุมภายใน 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง จากภารกิจที่จะ
ด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ 
มีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า  
จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

อบต.ตันหยงลิมอ   
ปลัด อบต. - - - - 
รองปลัด อบต. 1 - - - 

ส านักงานปลัด 
 

หัวหน้าส านักปลัด  1 - - - 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 - - - 
งานบริหารท่ัวไป 1 - 1 - 
งานบริหารงานบุคคล 1 - - - 
งานสวัสดิการสังคม 1 - - - 
งานส่งเสริมการเกษตร 1 - - - 
งานจดทะเบียนพาณิชย์ 1 - 1 4 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 - - - 
งานนโยบายและแผน 1 - 1 - 
งานกฎหมายและคดี - - - - 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย - - 1 - 
งานกิจการสภา อบต. - - -  

กองคลัง  
 

ผู้อ านวยการกองคลัง  1 - - - 
งานการเงินและบัญชี 1 - 1 - 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 1 - 1 - 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 2 - 1 - 

กองช่าง 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง  1 - - - 
งานก่อสร้าง 2 - - 1 

งานก่อสร้างออกแบบ และควบคุมอาคาร 1 - - - 

งานประสานสาธารณูปโภค - - - - 

งานผังเมือง - - - - 
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ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ - - - - 

งานกีฬาและนันทนาการ 1 - - - 
งานกิจการศาสนา - - 1 - 
งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องงถิ่น 

1 - - - 

งานการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 - 2 - 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 1 - - - 
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม - - - - 

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 1 - - - 

งานรักษาความสะอาด - - - 1 

งานควบคุมโรค 1 - 1 - 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน - - - - 

- งานประเมินการควบคุมภายใน - - - - 
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ก าหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานส่วนต าบลใน
สังกัดทุกระดับ  โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนา
นอกจากการพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  
ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ    ตระหนักเป็น
อย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 
4.0  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักกล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย 
โปร่งใส  ในการท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่ง
กันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่าง
กันและเปิดกว้างในการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจ
ประชาชนเป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้น
แก้ไข  ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวก
เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  
มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูล
สารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่
หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 

3. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  องค์การบริหารส่วนต าบล
ตันหยงลิมอ  ได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยมา 1 แห่ง จากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจ า
สถานีอนามัยจ านวนหนึ่ง  ดังนั้นในด้านการปฏิบัติงานสาธารณสุข ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ   
มีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณสุข โดดเด่น และทันท่วงทีต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
งบประมาณในจ านวนหนึ่งที่อุดหนุนให้กับสถานีอนามัยถ่ายโอน  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  
สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีขีดความสามารถในการสนับสนุนบุคลากรและ
งบประมาณในการจ้างอัตราก าลังเพ่ิม เพ่ือสนับสนุนงานในด้านสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี และทันสมัย 

4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ    
จะยึดถือปฏิบัติการด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง  เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government 
Skill Self-Assessment) โดยได้รวบรวมเป็นนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในการ
พัฒนาทักษะของพนักงานในสังกัด  
 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ตามแนวทาง
ข้างต้นนั้น ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ซึ่งวิธีการพัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ื อให้งานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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และประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ เล็งเห็นว่า 
มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ต่างสถานที่ ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี  
เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดเป็นส าคัญ เพราะเข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการ
พัฒนาตามล าดับที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงได้ก าหนดโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

  

นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 
------------------------------------------------------------------------- 

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

โดยยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ก าหนดให้ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส  ปลอด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และก าหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และ
ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหาร
จัดการและพัฒนาบุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถ
จูงใจให้คนดีคนเก่ง ท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ 
สามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน  
แนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ บูรณา
การการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย             
7 ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
       เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้

มีความสะดวกและมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้าน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ

ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิม
มูลค่าของสินค้าและสามารถขยายตลาดไปสู่การส่งออก และส่งเสริมของอาชีพราษฎรส าหรับบุคคลที่ว่างงาน
สามารถไปสู่ตลาดแรงงานได้และการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     เพ่ือให้คนในชุมชนได้รับความเท่าเทียมกันและมีชีวิตที่ดีขึ้นในสังคมและ

ครอบครัวมีจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในต าบลตัหนงลิมอ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนเป็น
ชุมชนปลอดยาเสพติดระดับอ าเภอ การให้สิทธิแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ลูกก าพร้า  คนยากจนที่ไม่สามารถท ามา
หากินโดยการมอบทุนเลี้ยงชีพเพ่ือพ่ึงตนเองหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพณิชกรรม และการ

ท่องเที่ยว 
  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนใน

ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน และ ส่งเสริมการเรียนศาสนาของชุมชนเพ่ือคนใน
ชุมชนมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นทางน าชีวิตของตนและอยู่อย่างสันติสุขร่วมกันในสังคม ส่งเสริมการรักษา
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน  ให้คงอยู่ตลอดไปและเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่พัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยง ตามนโยบายของรัฐบาลที่พัฒนาสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบล
สามารถน าไปสู่ตลาดสินค้าสากลได้      

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสาธารณสุขในชุมชนปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บปุวยจาก
โรคติดต่อต่างๆ อาทิ โรคไข้เลือดออก  อหิวาตกโรค ฯลฯ  ตลอดจนโรคที่ระบาดอยู่ปัจจุบันคือ โรคโควิค 19 
โรคชาร์ล ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก เพ่ือให้คนชุมชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีตลอดจนให้มีสนามกีฬาในชุมชนเป็น
การตอบสนองเพ่ือให้คนในชุมชนออกก าลังกายทุกวันเป็นการปูองกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายใน

ชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการ

ท างานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดนราธิวาสตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ จึงมีการก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อน
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ

ขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยได้มี
การวางแผนอัตราก าลัง โดยก าหนดอัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจ
ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  กองสวัสดิการสังคม  รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่งที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการปฏิบัตติามเปูาหมายขององค์กร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรหรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
โดยค านึงถึงการด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการด าเนินการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกฎหมาย 
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ก าหนด  รวมทั้งน าเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้เพ่ือช่วยให้สามารถสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับต าแหน่งงาน เพ่ือน าไปสู่
การผลักดันให้ องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะมีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการที่เป็น
เครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถบรรลุเปูาหมายที่วางไว้โดยมีการให้เงินเดือน  
ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความสอดคล้องกับ
นโยบายผู้บริหาร  ภารกิจในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน 

4. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ

ขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มี
การวางแผนอัตราก าลัง โดยก าหนดอัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจ
ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบแต่ละต าแหน่งที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการปฏิบัตติามเปูาหมายขององค์กร 

5. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรหรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากร
ภายในเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  โดยค านึงถึงการด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการด าเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่
ระเบียบกฎหมายก าหนด  รวมทั้งน าเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้ เพ่ือ
ช่วยให้สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับ
ต าแหน่งงาน เพ่ือน าไปสู่การผลักดันให้ องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง มีการบริหารงานบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
6. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเปูาหมายที่วางไว้โดยมีการ
ให้เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของบุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มี
ความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร  ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อันจะส่งผล
ให้การปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุเปูาหมายในระดับองค์กร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษ
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  
เช่น ส่งไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  งดเลื่อนขั้นเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงาน
จ้าง การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 

 
 



 

 

72 
7. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วย
ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาเป็นให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอส าหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือ
สร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการด าเนินการจัดสรร
และตั้งงบประมาณในการพัฒนา  การฝึกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะ
ต่าง ๆ ประจ าตัวบุคคล เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดบั ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 

8. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ค านึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการ

พ้ืนฐานตามที่รัฐเป็นผู้ก าหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยก าหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ 
เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย  (อนามัยถ่ายโอน)  ค่าตอบแทนของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

9. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  เห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและการ

สร้างความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ส าคัญ เพราะหากพนักงานส่วนต าบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการท างานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา บุคลากรให้อยู่คงกับ
หน่วยงานได้  รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจ าปีทุก ๆ ปี  
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการปูองกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

10. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  เล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัล และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่ส าคัญในสถานการณ์
ปัจจุบัน  เนื่องจากท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วน
ต าบลตันหยงลิมอ  จึงไม่ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน  รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายใน
การน าเสนองาน  การส่งงาน  การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ  Line  
Facebook  ขององค์กร เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงาน
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 
2563 เรื่อง  เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง ( Digotal 
Government Skill Self-Assessment) เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้าน
ดังกล่าว 

 
2. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ได้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว 548  ลงวันที่  10 มีนาคม  2560  เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานในการ 
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บริหารและการจั ดการด้ านความปลอดภั ย  อาชี วอนามั ย  และสภาพแวดล้ อม ในการท างาน                          
ตามพระราชบัญญัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 2554 เพ่ือให้
บุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี  มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานมิให้พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย จิตใจ 
และสุขภาพอนามัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กร เพ่ือปูองกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระท าผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี ้
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ     
ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ 
  3.ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ     
ในทุกระดับ โดยฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร 
ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และสังคม ตามล าดับ 
  5.ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
 ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลตันหยงลิมอ  เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้าง  
มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  อ านวยความ
สะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของ
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 

 
 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ         

ยังก าหนดค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และ            
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ได้ก าหนดแนวนโยบายการก ากับ
ดูแลเพื่อที่ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 
 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ   

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีแนวทางดังนี้ 
1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศ
ไทย 

1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางดังนี้ 
   2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนักงานส่วนต าบลอาจขัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนต าบลต้องหยุดการกระท าดังกล่าว 

2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครอง
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเท่ียงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้อง
สนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

2.5 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ
หรือราชการโดยรวม 

3. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้ 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหา

ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผล

และถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
3.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการ

หรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
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3.5 ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม

ก าลังความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
3.7 ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของ

ตนเองหรือพนักงานส่วนต าบลคนอ่ืน 
3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่

ปฏิบัติในวิชาชีพ 
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้ง

ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ

ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 
3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ใน

กรณีท่ีสั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพื่อให้
ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน มีแนวทางดังนี้ 

4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรค
พวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 

4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4.3 ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  

4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบ
แทนของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็
ตาม 

5.6 ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง

ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

5. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้ 
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยง

ประมวลจริยธรรมนี้ 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนต าบลต้องมี

หน้าที่รายงานการฝุาฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
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5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนใน

นิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณี
ที่การด ารงต าแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 

5.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะ
ตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว 

5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมทั้งละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

5.7 ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยง
ธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ มีแนวทาง
ดังนี้ 

๖.๑ ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อ านาจเกินกว่า 
ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มี
อ านาจตามกฎหมาย 

๖.๓ ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจาก
อคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนด 
เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการ
เลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา 

๖.๕ ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

๖.๖ ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
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๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้

ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยค าภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือ

กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 
๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่

ให้บริการและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 

๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

มีแนวทางดังนี้ 
๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อ

สิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย
เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 

๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

๘. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีแนวทาง
ดังนี้ 

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็ม
ก าลังความสามารถ 

๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความ
ประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุุมเฟือย 

๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
ก าลังความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 

๘.๕ ละเว้นจากการกระท าท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของ
ตนหรือของพนักงานส่วนต าบลอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลอ่ืนโดยมิ
ชอบ 

๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ที่ปฏิบัติ
ในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 
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๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ

ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

๘.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณี
ที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่ง
พิจารณาสั่งการต่อไป 

๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จ
สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตาม
เปูาหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ก าหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศชาติ ประชาชน 

๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน 
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 

๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๘.๑๓ พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเป็นแบบอย่างได ้

๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ 
เอ้ืออ านวยต่อการท างานให้ส าเร็จตามเปูาหมาย 

๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม 
ด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร มีแนวทางดังนี้ 
๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณี
มีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
ชอบด้วยกฎหมายพนักงานส่วนต าบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 
และจะด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 

๙.๓ เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่
รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย 
กฎหมาย และเป็นผู้มีคณุธรรมที่ดี 

๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา 
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
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๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง

เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดย

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือ
เป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

๙.๑๐ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมี
เหตุผล 
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจท าให้เกิดการแตกความ
สามัคคีในหน่วยงาน 
-ประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

๙.๑๑ ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือ
ผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้
ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้
โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณ ี

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

๑๐.การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีแนวทางดังนี้ 

๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้าง
คุณธรรมจริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม 

๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึง

ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของ

สังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา 

ของตนเอง เช่น กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
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- ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุก

ศาสนาที่นับถือ สอนให้คนท าความดี 
๑๐.๓ การด ารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง 

โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเอง

และสังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นล าดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มี

เหตุผล ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวม
และต่อตนเอง 

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

- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมาย 

 

11. แสดงหรือมีเจตนารมณร์่วมกันในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   11.1  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
   11.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย 
เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  โดย
ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 
หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ 

   11.3  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  จะตระหนักถึง
ความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลพระเพลิง หรืออาจเกิดผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  ในเรื่องที่ต้อง
ปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
    11.4  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและ
รักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้ 
ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากับบุคคลใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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