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  องคการบริหารสวนตําบลตะโละ ไดมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 – 2563  โดยมีโครงสรางแบงสวนราชการตามระบบจําแนกตําแหนงใหม (ระบบแทง) เพ่ือความ
เหมาะสม มีการกําหนดอัตราตําแหนง การจัดอัตรากําลัง โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และเพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัดปตตานี) 
ตรวจสอบการกําหนดโครงสรางแบงสวนราชการตามระบบจําแนกตําแหนงใหม (ระบบแทง) ใหเหมาะสมท้ังยัง
เปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล 
ตะโละใหเหมาะสมอีกดวย 
 

  ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลตะโละ จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลตะโละใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางใหเหมาะสมตอไป 
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องคการบริหารสวนตําบลตะโละ   อําเภอยะหริ่ง   จังหวัดปตตานี   มีหลักการและเหตุผล 

ท่ีจะตองจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563   ดังนี้ 
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) เรื่อง 

มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหนงกําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  
(ก.จังหวัด) กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินวา จะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการ
ใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระคาใชจายดานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ., เทศบาล, อบต. 
และเมืองพัทยา) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) จัดทําแผน
อัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือใชในการกําหนดตําแหนง โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีคระ
กรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) กําหนด 

1.2 คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.) ไดมี
มติเห็นชอบประกาศการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  โดยกําหนดแนวทางใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) จัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดเสนอ
ใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) แตงตั้งคณะกรรทมการจัดทําแผน
อัตรากําลัง เพ่ือวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคกรปกคอรงสวนทองถ่ิน (อบจ., เทศบาล, อบต. และ
เมืองพัทยา) วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลังและ
กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตารมแผนอัตรากําลัง  
3  ป 

1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลตะโละ จึงไดจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป สาํหรับปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ข้ึน 

 
  
 
 การวางแผนอัตรากําลังเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล           

ตองดําเนินการในภาพรวมท้ังหนวยงาน เนนถึงโครงสราง วัตถุประสงคและขอบเขตหนาท่ีของหนวยงาน      
ใหสอดคลองกับนโยบาย โครงการ และแผนงาน ตองใหสอดคลองกับแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล 
และแผนงบประมาณ (แผนงบแบบ PPB: Planning Programming Budgeting) การกําหนดอัตรากําลังคน 

 
/ตองสอดคลอง... 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 

2. วัตถุประสงค 
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ตองสอดคลองกับแผนงาน โครงการ แผนงบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration)  
(แผนงาน+แผนเงิน+แผนกําลังคน) และมีการทบทวนตรวจสอบหนาท่ีความรับผิดชอบ (Post Audit) การ
กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง (Position Description) และจุดมุงหมายเพ่ือใหสวนราชการมี
แนวทางในการพิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลังท่ีเปนระบบมากข้ึนนอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการ
พิจารณาการกําหนดตําแหนงท่ีเหมาะสม (Right Jobs) มากกวาการเพ่ิม/ลดจํานวนตําแหนง องคการบริหาร
สวนตําบลตะโละ มีวัตถุประสงคสําคัญในการจัดทําแผน ดังนี้ 

 2.1 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลตะโละ มีโครงสรางการแบงงาน และระบบงาน      ท่ี
เหมาะสมไมซํ้าซอน 

 2.2 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลตะโละ มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง 
โครงสรางสวนราชการใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตะโละ                   ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ประกอบกับตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผน และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  

 2.3 เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี (ก.อบต.จังหวัดปตตานี)  
สามารถตรวจสอบการกําหนดตําแหนง และการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล 
พนักงานจางวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

 2.4 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลตะโละ 

 2.5 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลตะโละ สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแตงต้ัง
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจาง เพ่ือใหการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลตะโละเกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ มี
ความคุมคาสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจ และยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การปฏิบัติ
ภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

 2.6 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลตะโละ สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 2.7 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลตะโละ มีการกําหนดตําแหนงอัตรากําลังของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีสามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลตะโละ ภายใตกรอบนโยบายสําคัญของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแหงชาติ  
ใหสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาตลอดจนนโยบายขององคการบริหารสวนตําบลตะโละ 

 

 

 คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ซ่ึงประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เปนประธานกรรมการ ,ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ,ผูอํานวยการกอง หัวหนาสวนราชการองคการบริหาร 

/สวนตําบล... 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
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สวนตําบลตะโละ เปนกรรมการ,หัวหนาสํานักปลัด เปนกรรมการและเลขานุการ จัดทําแผนอัตรากําลัง   3 ป 
(ปงบประมาณ  2561-2563) โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 

 3.1 การวิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลตะโละ 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบริหาร และสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลตะโละเพ่ือใหการ
ดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลตะโละบรรลุตามพันธกิจท่ีตั้งไวจําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง
อัตรากําลัง ตามหนวยงานตางๆ ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการโดยการพิจารณาวางานในปจจุบันท่ี
ดําเนินการอยูนั้นครบถวนตรงตามภารกิจหรือไม อยางไร หากงานท่ีทําอยูไมตรงกับภารกิจในอนาคตตองมีการ
วางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงงานปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการ
แลว อาจทําใหการจัดสรรอัตรากําลังคนของบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการเตรียมความ
พรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต 
 3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน  และการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบใหสามารถแกปญหาของตําบลตะโละไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  การกําหนดสายงานและตําแหนงงาน ในสวนราชการ การจัดสรรอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับภาระงานตลอดจนการกําหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงใหตรงกับบทบาท ภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตําบลตะโละมากยิ่งข้ึนโดยจุดเนนคือ กําหนดสายงานท่ีสอดคลองกับหนาท่ีความ
รับผิดชอบมากท่ีสุดพรอมท้ังเอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคล อันไดแก การโอน การยาย การวางแผน
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน ท้ังนี้องคการบริหารสวนตําบลตะโละ ไดพิจารณาดวยวา
อัตรากําลังท่ีมีอยูในปจจุบัน มีคุณสมบัติท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณเปนอยางไรเพ่ือใหสามารถบริหารกําหนด
อัตรากําลังใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหพิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา 
กลุมอาชีพท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

  - สํานักงานปลัด อบต. คุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้ง
ใหพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัด อบต.สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องการ
วางแผนนโยบาย บริหารงานท่ัวไป  สวัสดิการและพัฒนาชุมชน ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ
แตงตั้งจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู ประสบการณท่ีแตละคนมี 

- กองคลัง คุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้งใหพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองคลัง จะเนนท่ีเรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บ
รายได ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษาท่ีใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละ
สายงานเพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  
ประสบการณท่ีแตละคนมี 
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  - กองชาง คุณสมบัติ ความรู ทักษะวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้งใหพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองชาง สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องสายงานชาง การกอสราง  
การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู ประสบการณท่ีแตละคนมี 
  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการ
บรรจุ และแตงตั้งใหพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน      
ภูมิปญญา  ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแต
ละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานเพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : supply pressure เปนการนําประเด็น
คาใชจายบุคลากรเขามารวมพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตางๆ     
โดยในสวนนี้จะคํานึงถึง 

3.3.1 การจัดระดับชั้นงานท่ีเหมาะสม ในการพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับชั้นงาน
ในแตละประเภท เพ่ือใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 3.3.2 การจัดสรรประเภท พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล      
และพนักงานจาง โดยหลักการแลว การจัดสรรประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และ
ตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้นในการกําหนดอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการ
บริหารสวนตําบล และพนักงานจาง ในแตละสวนราชการจะตองพิจารณาวาตําแหนงท่ีกําหนดในปจจุบันมี
ความเหมาะสมหรือไมหรือควรเปลี่ยนแปลงลักษณะการกําหนดตําแหนงเพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจายตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลเวลาท่ีใชใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริงโดย
สมมุติฐานวา งานใดท่ีตองมีกระบวนการและตองใชเวลามากโดยเปรียบเทียบ ยอมตองใชอัตรากําลังคน
มากกวา อยางไรก็ดีในภาคราชการสวนทองถ่ินนั้นงานบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคดานชาง หรืองานบริการบางประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได  
 ดังนั้น การคํานวณเวลาท่ีใชในกรณีภาคราชการสวนทองถ่ินจึงทําไดเพียงเปนขอมูล
เปรียบเทียบ (Relative Information) มากกวาจะเปนขอมูลท่ีใชในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังตอ
หนวยงานจริงเหมือนภาคเอกชน นอกจากนั้นกอนจะคํานวณเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานแตละสวนราชการตอง 
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พิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมีภารกิจท่ีสอดคลองกับหนวยงานหรือไม เพราะในบางครั้งอาจ
เปนไปไดวางานท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบันมีลักษณะงานเปนโครงการพิเศษ หรือของหนวยงานอ่ืน ก็ไมมีความ
จําเปนตองมาใชประกอบพิจารณาดวย  

 3.5 การวิเคราะหผลงานท่ีผานมาเพ่ือประกอบการกําหนดอัตรากําลังเปนการนําผลลัพธ     
ท่ีพึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังท่ีตองใช
สําหรับการสรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยมีสมมุติฐานวา หากผลงานท่ีผานมาเปรียบเทียบ
กับผลงานปจจุบันและในอนาคตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจจะตองมีแนวทางในการพิจารณา แนวทางใน
การกําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม เพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจ
ของสวนราชการและองคกรอยางสูงสุด 

 ๓.๖  การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา กระจก 6 ดาน สะทอนและ
ตรวจสอบความเหมาะสมของอัตรากําลัง  กระจกดานท่ี 5 เปนการสอบถามความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย
หรือนําประเด็นตาง ๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอยใน ๓ ประเด็น ดังนี้  

 ๓.๖.๑ เรื่องพ้ืนท่ีและการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกร   
และการแบงงานในพ้ืนท่ีนั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หากกําหนดโครงสรางท่ี
มากเกินไปจะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณและ
บริหารท่ัวไปในสวนราชการนั้น ซ่ึงอาจมีความจําเปนตองทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละ
สวนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

 เนื่องจากการจัดโครงสรางสวนราชการและการแบงงานในแตละสวนราชการนั้น จะมีผลตอ
การกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนจํานวนมาก เชน หากกําหนดโครงสรางสวนราชการ หรือกําหนดฝาย มากจะ
ทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนอีกตามมาไมวาจะเปนระดับหัวหนาสวนราชการ งานในสวนราชการ งานธุรการ งาน
สารบรรณและงานอ่ืน เปนตน ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลตะโละ พิจารณาทบทวนวาการกําหนดโครงสรางใน
ปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมแลว โดยปจจุบัน มี 4 สวนราชการ ไดแก สํานักงานปลัด 
อบต. กองคลัง กองชาง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

         ๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ สวนราชการในปจจุบันมี
พนักงานสวนตําบลท่ีสูงอายุจํานวนมาก ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังท่ี
จะรองรับการเกษียณอายุของพนักงานสวนตําบล ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนง
ท่ีเหมาะสมข้ึนทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุไป เปนตน  
  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลตะโละเปนองคกรท่ีมีพนักงานสวนตําบล อยูในวัยทํางาน
จึงไมมีความวิตกเก่ียวกับขาราชการท่ีสูงอายุ แตก็ตองมีการพิจารณาเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังท่ีจะ
รองรับการเกษียณอายุของพนักงานสวนตําบล ท้ังนี้ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู      การปรับตําแหนง
อัตรากําลังท่ีเหมาะสมข้ึนทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุออกไป เพ่ือใหสามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานตอเนื่อง 
และสามารถคาดการณ วางแผนกําหนดเพ่ือรองรับสถานการณในอนาคตขางหนาเก่ียวกับกําลังคนได  

   ๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาท่ีภายใน
สวนราชการและผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับสวนราชการนั้น ๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซ่ึงมุมมอง   
ตาง ๆ อาจทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
/ขอมูลท่ี... 
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  ขอมูลท่ีไดมาจากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ ผูบริหาร หรือหัวหนาสวนราชการ         
ซ่ึงประกอบดวยไปดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลตะโละ และคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลตะโละ และหัวหนาสวนราชการ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางจากสวนราชการการ           ซ่ึง 
การสอบถาม หรือการสัมภาษณ ผูบริหารหรือหัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลตะโละ  เปน 

การวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและกําหนดทิศทางให
สอดคลองในทิศทางเดียวกัน ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

  ๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ 
กระบวนการนี้เปนกระบวนการนําขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานท่ีมีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน        
การเปรียบเทียบจํานวนกรอบอัตรากําลังของงานการเจาหนาท่ีในองคการบริหารสวนตําบล ก.และงานการ
เจาหนาท่ีในองคการบริหารสวนตําบล ข. ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบคลายกัน โดยสมมติฐานท่ีวาแนวโนมของการใช
อัตรากําลังของแตละองคกรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจํานวนและการกําหนด
ตําแหนงคลายคลึงกันได 

๓.๘ องคการบริหารสวนตําบลตะโละมีแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
ตะโละทุกคน และในแผนจะสงเสริมใหมีการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 องคการบริหารสวนตําบลตะโละไดวิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังโดย      ไม
มุงเนนในการเพ่ิม เกลี่ยหรือลดจํานวนกรอบอัตรากําลังเปนสําคัญ แตมีจุดมุงหมายเพ่ือใหสวนราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลมีแนวทางในการพิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลังท่ีเปนระบบมากข้ึนนอกจากนั้น   
ยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณาการกําหนดตําแหนงท่ีเหมาะสม (R ight  Jobs)  มากกวาการเพ่ิม/ลด
จํานวนตําแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลวพบวาการกําหนดกรอบตําแหนงในประเภท
ท่ัวไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ท้ัง ๆ ท่ีใชตนทุน
ไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการทํางาน ก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห   
ในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการอ่ืนก็กําหนดตําแหนงในงานลักษณะนี้เปนตําแหนง
ประเภทวิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะกําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะงานนี้เปน
ตําแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพ่ิมจํานวนตําแหนงของสวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบ
แนวคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเปนแนวทางใหสวน

ราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอในการท่ีจะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผน
กรอบอัตรากําลังท่ีเหมาะสมตามทภารกิจงานของแตละสวนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการ
ดังกลาวจะทําใหสวนราชการ สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในเรื่องอ่ืน ๆ เชน  

 - ใชขอมูลท่ีหลากหลายจะทําใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตองมีการ
เกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน  

องคการบริหารสวนตําบลตะโละไดจัดทํากระบวนการจริง (Work process) ในการทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป ทําใหไดเวลามาตรฐานท่ีจะสามารถนําไปใชวัดประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรท่ี
ปฎิบัติงานไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาวสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลสามารถนําผลการ
จัดทํากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer)    
อันจะนําไปสูการใชอัตรากําลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
/-เก็บขอมูล... 
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 - เก็บขอมูลผลงานทําใหองคการบริหารสวนตําบลตะโละสามารถพยากรณแนวโนมของภาระ
งาน ซ่ึงจะเปนประโยชนในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทํางาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจท่ีจะเพ่ิม/ลดลง  

  
 

      4.1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
  องคการบริหารสวนตําบลตะโละมีพ้ืนท่ีครอบคลุม 2 ตําบล คือตําบลตะโละ และตําบล 
ปุลากง (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 6 กันยายน 2547 เรื่องการยุบรวมสภาตําบลกับองคการ
บริหารสวนตําบล)  ตั้งอยูในอําเภอยะหริ่ง  จังหวัดปตตานี พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลตะโละตั้งอยูทางทิศ
ใตของอําเภอยะหริ่ง อยูหางจากตัวอําเภอยะหริ่งประมาณ 14   กิโลเมตร   และหางจากตัวเมืองปตตานี
ประมาณ 30 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 20.98  ตารางกิโลเมตร หรือ 11,925.25 ไร โดยมีอาณาเขตพ้ืนท่ี
ดังนี้ 

      ทิศเหนือ           ติดตอกับ  ตําบลราตาปนยัง,ตําบลตาลีอายร 
       ทิศใต  ติดตอกับ  อําเภอมายอ(ตําบลกระเสาะ ตําบลสาคอใต ตําบลสาคอบน) 

       ทิศตะวันออก ติดตอกับ  อําเภอมายอ (ตําบลกระหวะ) 

           ทิศตะวันตก           ติดตอกับ  อําเภอยะรัง (ตําบลสะนอ)  

4.1.1  ดานกายภาพ 

   1) ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตําบลตะโละ โดยท่ัวไปเปนท่ีราบและท่ีราบลุม 

2) ลักษณะภูมิอากาศ 
     มี 2 ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน  
 

        3) ลักษณะของดิน 
     ลักษณะของดินในพ้ืนท่ีเปนดินทราย  

 

          4) ลักษณะของแหลงน้ํา 
       มีแหลงน้ําท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน คู คลอง หนอง บึง  

 

          5) ลักษณะของไมและปาไม 
             ในพ้ืนท่ีมีปาธรรมชาติ 

     4.1.2 ดานการเมืองการปกครอง    
       1) เขตการปกครอง 

               ตําบลตะโละแบงเขตการปกครอง ออกเปน  9  หมูบาน 2 ตําบล  ดังนี้ 
 ตําบลตะโละ 
    หมูท่ี  1  บานตะโละแอเราะ 
    หมูท่ี  2  บานเปาะกูแม 

  หมูท่ี  3  บานปาศรี 
/หมูท่ี 3... 

4. สภาพปญหาของพ้ืนทีแ่ละความตองการของประชาชน 
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    หมูท่ี  4  บานลุวง 
    หมูท่ี  5  บานตะโละสมูหลง 
ตําบลปุลากง 
    หมูท่ี  1  บานปุลากง 
    หมูท่ี  2  บานปาโฮะกาเยาะ 
    หมูท่ี  3  บานบือแนละที 
    หมูท่ี  4  บานเจาะกือแย 

      2) การเลือกตั้ง 
         การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน มีจํานวน  9  หมูบาน หากมี
การเลือกต้ังในครั้งหนา จะมี ผูบริหารทองถ่ิน (นายกองคการบริหารสวนตําบล) จํานวน  1  คน รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ท่ีนายกแตงตั้ง อีก 2 คน และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล อีก 1 คน     
จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูบานละ  2  คน  9  หมูบาน รวมเปน  18  คน 

 

    4.1.3 ประชากร 
1) ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

       ประชากรท้ังสิ้น จํานวน  5,155 แยกเปนชาย  2,568 คน หญิง 2,587 คน  
ตําบลตะโละ 
 

หมูท่ี หมูบาน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 ตะโละแอเราะ 408 413 821 189 

2 เปาะกูแม 432 379 811 148 

3 ปาศรี 251 228 479 171 

4 ลุวง 54 84 138 61 

5 ตะโละสมูหลง 372 403 775 166 

  1,517 1,507 3,024 735 

ตําบลปุลากง 
 

หมูท่ี หมูบาน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 ปุลากง 354 376 730 151 

2 ปาโฮะฆาเยาะ 267 274 541 126 

3 บือแนละที 188 215 403 86 

4 เจาะกือแล 242 215 457 112 

รวม 1,051 1,080 2,131 475 

/2) ชวงอายุ... 
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2) ชวงอายุและจํานวนประชากร 
       ประชากรสวนใหญอยูในวัยทํางาน 35 – 55 ป  

 4.1.4 สภาพทางเศรษฐกิจ 
     1) การศึกษา 

 โรงเรียนประถมศึกษา 3  แหง  ไดแก                                       
  1.โรงเรียนบานตะโละ     จํานวนนักเรียนประมาณ 160 คน                                                                                            

                     (อนุบาล – ประถมศึกษาปท่ี 6)                                      
          2.โรงเรียนชุมชนวัดปาศรี     จํานวนนักเรียนประมาณ 140 คน 
   (อนุบาล – ประถมศึกษาปท่ี 6) 
    3.โรงเรยีนบานปุลากง     จํานวนนักเรียนประมาณ 180   คน 
     (อนุบาล – ประถมศึกษาปท่ี 6) 
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวันเรียน 3  แหง   ไดแก 
     1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาโฮะกาเยาะ  
    2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตะโละ 
   3. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดปุลากง       

    2) สาธารณสุข 
       โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล     2      แหง 
 

    3) อาชญากรรม 
                      - 

    4) ยาเสพติด 
                  - 
 

      4.1.5 การสังคมสงเคราะห 
 องคการบริหารสวนตําบลตะโละ มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห  

คนชรา คนพิการ และผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส  การสงเสริมสวัสดิการและเยาวชน การพัฒนาชุมชน         
การสงเสริมการกีฬา การจัดใหมีและสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงานประเพณีทองถ่ิน งานสวน
สาธารณะ งานสํารวจวิจับ ขอมูล สภาพปญหาสังคมตางๆ การใหคําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบเก่ียวกับงาน
สวัสดิการสังคม โดยงานเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ และผูปวยโรคเอดส  

      4.1.6 การบริการดานพ้ืนฐาน 
1) การคมนาคมขนสง  

       การคมนาคมของตําบลตะโละ ใชเสนทางคมนาคมทางบกเปนหลัก  โดยมีถนนสายหลักคือ 
สายมวงหวาน – ยะหริ่งของกรมทางหลวงชนบท 
       ถนนคอนกรีตและทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็ก    จํานวน   38  สาย   
       ถนนบุกเบิกลงลูกรัง                                        จํานวน   18  สาย 
 

/ถนนลาดยาง... 



 

 

-10- 
 

  ถนนลาดยาง       จํานวน     4  สาย 
  ถนนหินคลุก      จํานวน     1  สาย 

2) การไฟฟา 
 ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล  มีไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน และมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 

3) การประปา 
        มีระบบประปาหมูบานขนาดเล็ก  จํานวน   9   แหง   ดังนี ้
  ตําบลตะโละ 
        หมูท่ี  1  บานตะโละแอเราะ จํานวน 1  แหง 
       หมูท่ี  2  บานเปาะกูแม  จํานวน 1  แหง 
        หมูท่ี  3  บานปาศรี  จํานวน 1  แหง 
       หมูท่ี  4  บานลุวง  จํานวน 1  แหง 
  หมูท่ี  5  บานตะโละสมูหลง จํานวน  1  แหง 
  ตําบลปุลากง 
  หมูท่ี  1  บานปุลากง  จํานวน  1  แหง 
  หมูท่ี  2  บานปาโฮะกาเยาะ จํานวน  1  แหง 
  หมูท่ี  3  บานบือแนละที  จํานวน  1  แหง 
  หมูท่ี  4  บานเจาะกือแย  จํานวน  1  แหง 

4) โทรศัพท 
        ปจจุบันทุกหมูบานใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนสวนใหญ 

5) ไปรษณีย  การส่ือสาร  หรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
       ท่ีทําการไปรษณียท่ีใกลท่ีสุด ไดแก ไปรษณียยะหริ่ง  ตั้งอยูตําบลยามู อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี  

หางจากตําบลตะโละ  ประมาณ 14 กิโลเมตร 
 

      4.1.7 ระบบเศรษฐกิจ 
     1) การเกษตร 

      ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา ท่ีเหลือประกอบอาชีพ
สวนตัวและรับจาง 
     2) การปศุสัตว 

       ตําบลตะโละ มีการปศุสัตว คือ การเลี้ยงไก เลี้ยงวัว  เลี้ยงแพะ     และเลี้ยงเปดในหมูบานของ
ตําบลตะโละ  อําเภอยะหริ่ง  จังหวัดปตตาน ี

     3) การทองเท่ียว 
                - 
 

                    4) อุตสาหกรรม 
        ตําบลตะโละ อําเภอยะหริ่ง  จังหวัดปตตานีไมมีอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
          5) การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

         กลุมผลิตขาวกลอง    2  กลุม 
         กลุมอาชีพการเกษตร   2  กลุม 

/ 8) แรงงาน... 
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                                              8) แรงงาน 
         ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา  ท่ีเหลือประกอบอาชีพ

สวนตัวและรับจาง 

   4.1.8 เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
     1) ขอมูลดานแหลงน้ําการเกษตร 

                 แหลงน้ํา  ไดแก  หนอง บึง และสระน้ํา   
  

               2) ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
      มีระบบประปาหมูบานขนาดเล็ก จํานวน 9 แหง ดังนี้ ตําบลตะโละ หมูท่ี 1 จํานวน 1 แหง, หมู

ท่ี 2  จํานวน 1 แหง, หมูท่ี 3 จํานวน 1 แหง และหมูท่ี 4 จํานวน  1 แหงและหมูท่ี 5 จํานวน 1 แหง  
ตําบลปุลากง หมูท่ี 1 จํานวน 1 แหง, หมูท่ี 2  จํานวน 1 แหง, หมูท่ี 3 จํานวน 1 แหง และหมูท่ี 4 จํานวน  
1 แหง 

    4.1.9 ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 
 1) การนับถือศาสนา 
                ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม  90%   นับถือศาสนาพุทธ 10%   

                2) ประเพณีและงานประจําป 
          เทศกาลงานเมาลิด ตรงกับวันท่ี 12 เดือน รอบีอุลเอาวัล  ของปฏิทินอิสลาม ซ่ึงคําวา "เมาลิด" 

เปนภาษาอาหรับแปลวา วันเกิด "เมาลิดนบี" จึงแปลวา วันเกิดของนบี  เม่ือครบรอบทุกๆปจะมีการจัดทําเมา
ลิดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัย ฮิวะซัลลัม ซ่ึงเปนการใหเกียรติยกยองและรําลึกคุณงานความดีของทานนบีมุฮัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และเปนการเฉลิมฉลองวันสําคัญดังกลาวไว 
       เทศกาลอาซูรอ เปนประเพณีคนท่ีนับถือศาสนาอิสลามคําวา “อาซูรอ” เปนภาษาอาหรับ 
แปลวาชื่อของวันท่ี 10 เดือนมฮัมรัม เปนเดือนแรกตามปฏิทินของศาสนาอิสลามซ่ึงตรงกับวันท่ี 10 ซ่ึงเปน
การระลึกถึงความยากลําบากของยากลําบากของชาวมุสลิมในสมัยทานศาสดานุฮท่ีประสงกับอุทกภัยครั้ง
ยิ่งใหญ และการสรางความสัมพันธระหวางมุสลิมดวยกันเอง  
                พิธีเขาสุหนัต ภาษามาลายูเรียกวามาโซะยาวี หรือภาษาอาหรับเรียกวา คิตาน คือการขลิบ
หนังหุมปลายอวัยวะเพศชาย  ซ่ึงการเขาสุนัตจะกระทําเม่ือถึงวัยอันควรคือชวงอายุระหวาง ๘-๑๓ ป และถือ
เปนสวนหนึ่งของความดีตามบทบัญญัติอิสลาม และทําใหความดีท้ังภายนอกและภายในมีความสมบูรณ 
เนื่องจากเปนการชําระความสกปรกสรางความสะอาด 
                            เทศกาลการถือศิลอดในเดือนรอมฎอนตรงกับเดือนท่ี 9 ของปฏิทินอิสลาม เปนเดือนท่ีชาว
มุสลิมถือศีลอดท้ังเดือน การถือศีลอด หรือภาษามลายูปตตานีวา ปอซอ หรือ ศิยาม ในภาษาอาหรับ หมายถึง       
การอดอาหารเครื่องดื่ม และการเสพกาม งด ละ เลิก จากสิ่งท่ีไมดีท้ังหมดไมวาจากมือ ตา หู และปาก         
ทําความดี บริจาคทานแกคนยากจน และอานคัมภีรอัลกรุอานซ่ึงเดือนนี้ถือเปนเดือนศักดิ์สิทธิ์ท่ีพระเจา
ประทานคัมภีรอัลกรุอาน ตั้งแตยามรุงอรุณ จนกระท่ังถึงเวลาหลังตะวันตกดิน   
 
 

/เทศกาล... 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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         เทศกาลวัรนตรุษอีดหรือวันอีดเปนวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลามโดยในวันนี้จะมีกิจกรรม
ตาง ๆ เชน แตงกายใหสะอาดเรียบรอย รวมกันทําพิธีละหมาดวันอีดท่ีสนามหรือในมัสยิด เยี่ยมเยี่ยนญาติพ่ี
นอง รับประทานอาหารรวมกัน เปนตน 
          วันอีดมี 2 วันในแตละปคือ 

         (1) อีดุลฟฏริ ภาษามลายูปตตานีเรียก ฮารีรายอปอซอ มุสลิมภาคกลางเรียก วันอีดเล็ก ใน
วันท่ี 1 เดือนเชาวาล เปนเฉลิมฉลองท่ีไดถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน จะมีการละหมาดท่ีมัสยิด หากใครมีฐานะ
ดีก็จะบริจาคเงินแกเด็กและคนชรา และขออภัยญาติมิตรหากเคยลวงเกินตอกัน 

             (2) อีดุลอัฎฮา ภาษามลายูปตตานีเรียก ฮารีรายอฮายี มุสลิมภาคกลางเรียก วันอีดใหญ ใน
วันท่ี 10 เดือนซุลฮิจญะหฺ  จะมีกิจกรรมใกลเคียงกับอีดุลฟฏริ แตเพ่ิมเติมการเชือดสัตวพลีเพ่ืออัลลอฮ 
(กุรบาน) โดยสัตวนั้นอาจเปนแพะ แกะ วัว หรืออูฐก็ได 

เทศกาลวันสงกรานต ในสมัยโบราณ คนไทยถือวา วันข้ึน 1 ต่ํา เดือนอาย ซ่ึงจะตรงในชวง 
เดือน พฤศจิกายนหรือธันวาคม ใหเปนวันข้ึนปใหม  แตในสมัยรัชกาลท่ี 5 ไดมีการเปลี่ยนใหวันท่ี 1 เมษายน 
เปนวันข้ึนปใหม จนตอมาในสมัยยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในป พ.ศ. 2483 ไดเปลี่ยนวันปใหมใหเปนวัน
สากล คือ วันท่ี 1 มกราคม  แตถึงอยางไร คนโบราณก็ยังคงคุนเคยกับวันปใหมไทยในเดือนเมษายน จึงได
กําหนดใหวันท่ี 13 เมษายน เปนวันข้ึนปใหมไทยรวมดวย 
 

 ประเพณีสารทเดือนสิบ เปนงานบุญประเพณีของคนภาคใตของประเทศไทย โดยเฉพาะชาว 
นครศรีธรรมราช ท่ีไดรับอิทธิพลดานความเชื่อ ซ่ึงมาจากทางศาสนาพราหมณ โดยมีการผสมผสานกับความเชื่อ
ทางพระพุทธศาสนาเขามาในภายหลัง โดยมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือเปนการอุทิศสวนกุศล ใหแกดวงวิญญาณ
ของบรรพชนและญาติท่ีลวงลับ ซ่ึงเชื่อวาไดรับการปลอยตัวมาจากภูมินรก ท่ีตนตองจองจําอยูเนื่องจากผล
กรรมท่ีตนไดเคยทําไว ตอนท่ียังมีชีวิตอยู โดยจะเริ่มปลอยตัวจากภูมินรกในทุก วันแรม 1 คํ่า เดือน 10 เพ่ือ
มายังโลกมนุษย โดยมีจุดประสงคในการมาขอสวนบุญจากลูกหลานญาติพ่ีนอง ท่ีไดเตรียมการอุทิศไวให เปน
การแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูลวงลับ หลังจากนั้นก็จะกลับไปยังภูมินรก ในวันแรม 15 คํ่า เดือน 10 
 

  ประเพณีชักพระ ประเพณีท่ีเก่ียวเนื่องกับทางพระพุทธศาสนา ประเพณีหนึ่ง ท่ีเปนท่ีรูจักกันดี
ในทางภาคใตของประเทศไทย นั่นก็คือ “ประเพณีชัก(ลาก) พระ” เปนประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติกันมาแตครั้งโบ
ร่ําโบราณ โดยถือวาเปนงานดานการบุญกุศลใหญในรอบป ตลอดจนเปนกุศโลบายท่ีเสริมสรางความรักและ
สามัคคีแกคนในชุมชน โดยประเพณีชักพระ เปนประเพณีท่ีจัดข้ึนในทุกวันแรก 1 คํ่าเดือน 11 ของทุกป 

          
 
 
 
 
 
 
 

/4. สรุปปญหา... 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%8E%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
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ลําดับ ดาน สภาพปญหา ความตองการ/แนวทางแกไขปญหา 
1 โครงสรางพ้ืนฐาน - เสนทางคมนาคมบางเสนชํารดุ 

- ปญหานํ้าทวมขัง 
- ตรวจสอบและปรับปรุงซอมแซมถนนใน
พ้ืนท่ีใหไดมาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
- ปรับปรุงวางทอระบายนํ้าและขุดลอกคู 
คลอง 

2 เศรษฐกิจ - ผลผลิตมีจํานวนลดลง ขาดตลาด
รองรับ 
- ประชาชนขาดอาชีพเสริมและขาด
การรวมกลุม 
- ปญหาการวางงานในชวงภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา  

- สงเสริมความรูเก่ียวกับการประกอบ
อาชีพและหาตลาดจําหนายสินคา 
- สงเสริมอาชีพเสริมโดยการดําเนินการ
เปนกลุม 
- สงเสริมใหประชาชนยึดหลักความ
พอเพียง 

3 สังคม - ปญหาการรับรูขาวสารไมท่ัวถึง 
- ปญหาความเขมแข็งในชุมชน เชน 
ยาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

- สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธและมี
สถานท่ีขอมูลขาวสารในพ้ืนท่ี 
- รณรงคและเฝาระวังปองกันภัยแก
ประชาชน 

4 การเมือง  
การบริหาร 

- ปญหาบุคลากรและประชาชนขาด
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงาน
ของอบต. 
- ปญหาศักยภาพในการบริหารงาน
และการบริการประชาชน 

- สงเสริม อบรมใหความรูแกบุคลากร
และประชาชนเก่ียวกับกฏหมาย 
ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 
- ปลูกจิตสํานึกใหผูนําชุมชนและ
ประชาชนเห็นความสําคัญของการมี
สวนรวมทางการเมือง 

5 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

- ปญหาการท้ิงขยะไมเปนท่ี 
 

- รณรงคและสรางจิตสํานึกให
ประชาชนลดการใชวัสดุท่ีกอใหเกิดขยะ
และเปนมลพิษ 

6 สาธารณสุข - การบริการจากหนวยงาน
สาธารณสุขยังไมท่ัวถึงและมีไม
เพียงพอ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
- ประชาชนยังขาดความรู ความ
เขาใจดานสุขลักษณะอนามัยท่ี
ถูกตอง 

- จัดสรรงบประมาณและเจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบประชาชนในพ้ืนท่ีใหมากข้ึน 
- รณรงคใหความรู การปองกัน และ
การรักษาแกประชาชน เชน การฉีด
วัคซีนปองกันโรคตางๆ โดยเฉพาะ
ในชวงท่ีมีโรคระบาด 

7 แหลงน้ํา - น้ําใช และแหลงน้ําการเกษตรไม
เพียงพอ 
- แหลงน้ําทางเกษตรตื้นเขิน 

- ดําเนินการขุดคู คลอง เพ่ือเปนแหลง
กัก เก็บน้ํา 
- ขุด ลอก คู คลองแหลงน้ําทาง
การเกษตร 

 
 
 

4. สรุปปญหาผลการวิเคราะหพ้ืนที่  
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  ประชาชนมีความตองการใหองคการบริหารสวนตําบลตะโละดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหา
ดานเศรษฐกิจเปนลําดับแรก โดยเฉพาะปญหาเรื่องปากทอง ซ่ึงประสบปญหาในการเลี้ยงชีพ เนื่องจากการ
ประกอบอาชีพทําสวนยางพารารายไดท่ีไมแนนอน โดยเฉพาะในฤดูฝน รวมท้ังการแกไขปญหาดานแหลงน้ํา   
เพ่ือการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรใหเพียงพอกับความตองการ 

 

 
 

 องคการบริหารสวนตําบลตะโละ เนนสรางความเข็มแข็งของชุมชนในการรวมคิดรวม
แกปญหา รวมสราง รวมสงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนท่ี ซ่ึงการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
จําเปนตองอาศัยความรวมมือของคนในชุมชนใหเกิดความตระหนักรวมกันแกปญหาและสรางความเขาใจ      
ในแนวทางแกปญหาอยางจริงจัง องคการบริหารสวนตําบลตะโละยึดแนวทางการพัฒนาแบบองคกรรวมในทุก
สวนทุกภาคของชุมชนไปพรอมกัน จึงไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร  
เนนการสงเสริม และสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนท้ังในดานสุขภาพ พลานามัย 
และจิตใจใหเกิดสํานักรักบานเกิด เพ่ือใหพรอมท่ีจะเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพของ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเองในทองถ่ิน และยังจัดใหตั้งกลุมอาชีพ เพ่ือสงเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม 

 โดยการวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตะโละ                  เปน
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติ   กําหนด
แผน และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืน     ให
สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา 4 ป อบต.ตะโละ และนโยบายของผูบริหาร โดยแบง
ออกเปนดานตางๆตามความเหมาะสม เชน ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานคุณภาพชีวิต ดานชุมชน สังคม เปนตน 
เพ่ือใหทราบวาในแตละสวนราชการมีภารกิจอะไรท่ีจะตองดําเนินการในชวงระยะเวลา 3 ป ขางหนา และอยู
ในอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  
  ท้ังนี้องคการบริหารสวนตําบลตะโละไดวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา           โดย
สามารถกําหนดแบงภารกิจได เปน 7 ดาน ซ่ึงภารกิจดังกลาว ถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบล และ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  ดังนี้ 
 
 
 

/5.1 ดาน... 
 

4.2 ความตองการของประชาชน  
 
 
 

5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
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5.1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้ 
(1) จัดใหมี และบํารุงรักษาทางน้ํา และทางบก (มาตรา 67 (1) , มาตรา 16 (2) 
(2) จัดใหมีน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา  68 (1) 
(3) จัดใหมี และบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)  
(4) จัดใหมีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68 (3)  
(5) การสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืน ๆ  (มาตรา 68 (4)  

  (6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)  
 (7) การขนสง และวิศวกรรมจราจร (มาตรา (26) 
5.2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

 (1) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และการจัดการศึกษา (มาตรา 67 (5) 
และมาตรา 16 (13) 

(2) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67 (6)  
(3) ปองกันโรค และระงับโรคติดตอ (มาตรา 67 (3) 

   (4) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ     
(มาตรา  68 (4) 

   (5) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ
ผูดอยโอกาส (มาตรา 16 (10)  

(6) การปรับปรุงแหลงชุมชน แออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย (มาตรา 16 (2)  
 (7) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน      

(มาตรา 16 (2)  
 

(8) การสงเสริมกีฬา (มาตรา 16(3) 
(9) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19) 

 5.3  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ี
เกี่ยวของ ดังนี ้

(1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา 67 (4)  
(2) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา 68 (8)  
(3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13))  
(4) จัดใหมีท่ีจอดรถ (มาตรา 16 (3)   

 (5) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง        
(มาตรา 16 ( 17)  

(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 ( 28) 
 5.4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียวมีภารกิจ     

ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
(1) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)   
(2) ใหมีการสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา  68(5 ) 

/(3) บํารุงและ... 
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(3) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68  (7)   
(4) ใหมีตลาด ( มาตรา 68 (10)  
(5) การทองเท่ียว (มาตรา 68  (12)   
(6) กิจการเก่ียวกับพาณิชย ( มาตรา   68 (11)  
(7) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ (มาตรา   68  (6)  
(8) การพาณิชยกรรม และการสงเสริมการลงทุน  (มาตรา  16 (7)  

 5.5  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีภารกิจ
ท่ีเกี่ยวของดังนี ้

(1) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา 67 (7)  
   (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูล

ฝอย และสิ่งปฏิกูล(มาตรา 67 (2) 
(3) การจัดใหมี และควบคุมสุสาน และฌาปณสถาน (มาตรา 16(20) 

 5.6  ดานการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจท่ี
เกี่ยงของ ดังนี ้
   (1) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(มาตรา 67 (8)  
   (2) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)  
   (3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)  

   (4) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน    
(มาตรา 17 (18) 

 5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยงของ ดังนี ้

(1) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน
(มาตรา45 (3) 

   (2) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให
ตามความจําเปนและสมควร (มาตรา 67 (9) 

(3) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน ( 16 (16) 
   (4) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน   (มาตรา 17 (3) 
   (5) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอ่ืน (มาตรา 17 ( 16) 
 

   

ภารกิจท้ัง 7 ดานตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจขางตน องคการบริหารสวนตําบลตะโละสามารถจะ
แกไขปญหาภายในชุมชน ทองถ่ินไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความ 

/ตองการ... 

หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2542  มาตรา 16,17 และ45 
หมายถึง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
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ตองการและประโยชนสุขของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีประกอบดวยการดําเนินงานการขององคการบริหารสวน
ตําบลตะโละ จะตองสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนา  4 ป อบต.ตะโละ และนโยบายของผูบริหาร
เปนสําคัญ 
 

 

 
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ไดนํากรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนา 4 ป อบต.ตะโละ และนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลตะโละ           มา
เชื่อมโยงกับอํานาจหนาท่ี กําหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทําการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ขององคการบริหารสวนตําบลตะโละ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลตะโละ 
          วิสัยทัศน 

                    “ตะโละนาอยู มุงสูชุมชนเขมแข็ง ภูมิปญญากาวไกล ทันสมัยเทคโนโลยี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
พ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน” 

           ยุทธศาสตร 
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไข

ปญหาความยากจน 
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี 
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

 5. ยุทธศาสตรดานการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสรางสันติสุข 
7. ยุทธศาสตรดานการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว 

  

          เปาประสงค 
 1. เพ่ือใหการคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว สภาพแวดลอมสะอาดตา ระบบสาธารณูปโภค
ครบครัน 
      2. เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพ 

      3. เพ่ือใหศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามอยูคูกับประชาชนในพ้ืนท่ีและเพ่ือเปนท่ียึด

เหนี่ยวจิตใจพรอมท้ังเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและความสามัคคีท่ีดี 

      4. เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําลาย และสิ่งแวดลอมไมเปนพิษ 

      5. เพ่ือใหประชาชนมีอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพ่ิมข้ึน และมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

      6. ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารและจัดการ 

/7. ประชาชน... 

วิเคราะหอํานาจหนาที่และกําหนดภารกิจตามยทุธศาสตรความสมัพันธที่สอดคลอง
ระหวางแผนอัตรากําลัง 3 ปขององคการบริหารสวนตําบล กับแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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      7. ประชาชนรูจักใชเวลาวางในการเลนกีฬาเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

2. กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรแหงชาติ ระยะ    
20 ป  (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกําหนดวิสัยทัศน 
เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้  
      วิสัยทัศน  
      “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน    
     เปาหมาย 
            1.1 ความม่ันคง 
         1) การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก  
 

/ประเทศ... 
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ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ    
ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง    
     2) ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย    
ท่ีเขมแข็ง เปนศูนยกลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสู    
การบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล     
        3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน    
มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน    
       4) ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยูอาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน    
       5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา   
     1.2 ความม่ังคั่ง    
       1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุมรายไดสูง   
ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน  
     2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ สร างฐานเศรษฐกิจและสั งคมแห งอนาคต และเป นจุ ดสํ าคัญของการเชื่ อมโยงในภู มิภาค 
ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคาการลงทุนและการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก   
เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง   
     3) ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาคนอยางตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
      1.3 ความย่ังยืน    
       1) การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไมสรางมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน    
      2) การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน 
คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม    
      3) ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   วัตถุประสงค  
            1. เพ่ือสรางความปรองดองสมานฉันท     
          2. เพ่ือเพ่ิม กระจายโอกาสและคุณภาพการใหบริการของรัฐอยางท่ัวถึง เทาเทียม เปนธรรม    
             3. เพ่ือลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ    
           4. เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการดวยนวัตกรรม     

          ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตรซ่ึงเกี่ยวของ
สอดคลองกับการจักทําแผนอัตรากําลัง 3 ปขององคการบริหารสวนตําบลตะโละ มี 5 ยุทธศาสตร ดังนี้  

     1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง  
1.1 ยุทธศาสตร ท่ี 7 ดานโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน (แผน 4 ป อบต.) 
1.2 ยุทธศาสตร ท่ี 8 ดานความม่ันคงและเสริมสรางสันติสุข (แผน 4 ป อบต.) 

/2. ยุทธศาสตร... 
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     2. ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
2.1 ยุทธศาสตร ท่ี 2 ดานสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แผน 4 ป อบต.) 

     3. ยุทธศาสตร ท่ี 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
3.1 ยุทธศาสตร ท่ี 1 ดานการพัฒนาสรางความเข็มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

และแกไขปญหาความยากจน (แผน 4 ป อบต.) 
         4. ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

4.1 ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
(แผน 4 ป อบต.)  

     5. ยุทธศาสตร ท่ี 5 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
5.3 ยุทธศาสตร ท่ี 3 ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน (แผน 4 ป อบต.) 
5.4 ยุทธศาสตร ท่ี 4 ดานการกีฬาและสงเสริมการทองเท่ียว (แผน 4 ป อบต.) 

5.3 ยุทธศาสตร ท่ี 5 ดานการบริหารจัดการท่ีดี (แผน 4 ป อบต.) 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 เปน 5 ปแรก

ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) สูการปฏิบัติโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 มีหลักการท่ีสําคัญ คือ 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือใหเกิดบูรณาการ        
การพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความ
เสี่ยงท่ีดี ซ่ึงเปนเง่ือนไขท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคนมีความเปนคนท่ีสมบูรณ 
สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ มีท่ียืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตท่ีดี มีความสุขและอยู
รวมกันอยางสมานฉันท 2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับคน
ไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีด ี
รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมี 
คุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูล อนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 3) ยึด“วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” มาเปน
กรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  วิสัยทัศน “ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579”ท่ีเปน
เปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุ ใน 5 ปแรกและ
เปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับกรอบเปาหมายท่ียั่งยืน (SDGs) 5) ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว”  
  แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 เปาหมายรวม ประกอบดวย 6 
เปาหมาย โดยมีเปาหมายท่ีเกี่ยวของสอดคลองกับแผนอัตรากาํลัง 3 ปขององคการบริหารสวนตําบลตะโละ จาํนวน 
3 เปาหมาย ดังนี ้
     1. เปาหมายท่ี 1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทัน 

/สถานการณ... 
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สถานการณ มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงาม  
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย 
     2. เปาหมายท่ี 2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจ
ฐานรากมีความเขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และเปนธรรม 
        3. เปาหมายท่ี 6 มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส 
ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน 
  วัตถุประสงค  
  1. สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง สมดุลและยังยืน โดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ประชาชนพ่ึงพาตนเองได และปญหาความยากจน 
  2. สนับสนุนการสรางสุขภาพตามวิถีชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
  3. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  4. สนับสนุนประชาชนออกกําลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง และสงเสริมแหลงทองเท่ียว 
  5. ประชาชนเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเอง  และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
  6. ดูแลรักษา อนุรักษและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  7. การคมนาคมมีความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคใหเพียงพอ 
  8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 
  ยุทธศาสตรแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 รวม 10 
ยุทธศาสตร ท่ีเก่ียวของสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ปขององคการบริหารสวนตําบลตะโละ จํานวน 4 
ยุทธศาสตร ดังนี้  
     1. ยุทธศาสตร ท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
      1.1 ยุทธศาสตร ท่ี 2 ดานสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แผน 4 ป อบต.) เปาหมาย 
โครงการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตตางๆ เชน การชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไร 
ผูดอยโอกาส โครงการพัฒนาหมูบานในดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต สงเสริมการสหกรณ สงเสริม
เยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อ่ืน สวนราชการหรือหนวยอ่ืนของรัฐ องคกรประชาชน องคกรการกุศล องคกรท่ี
จัดตั้งตามกฎหมาย เพ่ือดําเนินโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตฯลฯ 
    2. ยุทธศาสตร ท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
  2.1 ยุทธศาสตร ท่ี 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน (แผน 4 ป อบต.) เปาหมาย โครงการสงเสริมสรางอาชีพ
ใหกับประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เชน สงเสริมการเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, สงเสริม
การเรียนรูจากภูมิปญญาชาวบาน 
   3. ยุทธศาสตร ท่ี 4 ดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
  3.1 ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน(แผน 4 ป 
อบต.) เปาหมายการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปลูกตนไมในปา
ชุมชนปาตนน้ํา ปาสาธารณะ อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา การบริหารจัดการขยะ 
 

/4. ยุทธศาสตร... 
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        4. ยุทธศาสตร ท่ี 5 ดานความม่ันคง 
  4.1 ยุทธศาสตร ท่ี 7 ดานโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน (แผน 4 ป อบต.) เปาหมายการ
กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆในพ้ืนท่ี เชน ถนน สะพาน รางระบายน้ําทอลอดเหลี่ยม 
ทอ คสล. หอกระจายขาว ระบบน้ําอุปโภคบริโภค  อาคารตางๆ สิ่งกอสราง ปายจราจร กระจกโคงปองกัน
อุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 
  4.2 ยุทธศาสตร ท่ี 8 ดานความม่ันคงและเสริมสรางสันติสุข (แผน 4 ป อบต.) เปาหมาย
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
        5. ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  5.3 ยุทธศาสตร ท่ี 3 ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
(แผน 4 ป อบต.)เปาหมาย สงเสริมสนับสนุนการศึกษา และอนุรักษและจรรโลงไวซ่ึงการศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิ เชน โครงการเมาลิด โครงการเขาสุหนัต  โครงการถือศิลอด  โครงการอาซูรอ ฯลฯ 
  5.4 ยุทธศาสตร ท่ี 4 ดานการกีฬาและสงเสริมการทองเท่ียว (แผน 4 ป อบต.)เปาหมาย 
สรางเสริมสุขภาวะในชุมชน เชนการจัดการแขงขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน ฯลฯ  ปรับปรุง 
พัฒนาแหลงทองเท่ียวและสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวทุกประเภท 
  5.3 ยุทธศาสตร ท่ี 5 ดานการบริหารจัดการท่ีดี (แผน 4 ป อบต.) เปาหมายประชาชนเขาใจ
บทบาท หนาท่ีของตนเอง  และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

4. แผนพัฒนาจังหวัด    
 ยุทธศาตรการพัฒนาจังหวัดปตตานีจุดยืนและตําแหนงการพัฒนาของจังหวัด(Strategic 
positioning) ประกอบดวย ๕ จุดยืน ดังตอไปนี้  
      ๑. การพัฒนาจังหวัดเปนศูนยกลางการคาอาหารสด อาหารแชแข็ง อาหารแปรรูป ท้ังในรูปแบบ
การคาในประเทศ การคาตางประเทศ และการคาบนระบบดิจิทัล มีความเติบโตอยางม่ันคงของอุตสาหกรรม
การเกษตร ๔ ดาน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว และอุตสาหกรรม 
ยางพารา    
      ๒. การพัฒนาใหเปนเมืองแหงโรงงานแปรรูปอาหารสุขภาพ และอาหารฮาลาล ท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐานการสงออก และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
      ๓. การพัฒนาใหเปนเมืองการคาสง คาปลีกและการบริการของจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีเชื่อมโยง
การคาจังหวัดชายแดนภาคใต กับอาเซียนตอนใต และเปนเมืองท่ีมีความทันสมัยรองรับสังคมดิจิทัลเปนจุด
เชื่อมโยงจังหวัดชายแดนภาคใต  
      ๔. การพัฒนาปตตานีใหเปนสังคมแหงความหลากหลายของวัฒนธรรมมุสลิม พุทธ และวัฒนธรรม
จีน ประชาชนในจังหวัดปตตานีมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนอยูท่ีดี   
      ๕. การพัฒนาหมูบานใหมีศักยภาพในการจัดการพ้ืนท่ีใหมีความสงบเรียบรอย พัฒนาคุณภาพคน 
สรางวินัยประชาชน และปรับภูมิทัศนสรางเมืองใหสะอาด   
   วิสัยทัศนจังหวัดปตตานี (Vision)                 

 “เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑฮาลาลคุณภาพของประเทศเปนสังคมพหุวัฒนธรรม
ท่ีสันติสุข ซ่ึงประกอบดวย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร คือ  

/(1) การสราง... 
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  (๑) การสรางเสริมเศรษฐกิจท่ีเขมแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรมผลผลิตฮาลาล การคา การ
บริการ และการทองเท่ียว  
  (๒) การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน  
  (๓) การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูนานาชาติ 

  ยุทธศาสตรแผนพัฒนาจังหวัดปตตานี รวม 3 ยุทธศาสตร ท่ีเกี่ยวของสอดคลองกับแผน
อัตรากําลัง 3 ปขององคการบริหารสวนตําบลตะโละ จํานวน  3 ยุทธศาสตร ดังนี้  
  1.ยุทธศาสตร ท่ี 1 การสรางเสริมเศรษฐกิจท่ีเขมแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรมผลผลิต   
ฮาลาล การคา การบริการ และการทองเท่ียว  
     1.1 ยุทธศาสตร ท่ี 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน (แผน 4 ป อบต.) เปาหมาย โครงการสงเสริมสรางอาชีพ
ใหกับประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เชน สงเสริมการเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, สงเสริม
การเรียนรูจากภูมิปญญาชาวบาน  
  ๒. ยุทธศาสตร ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ
อยางยั่งยืน  
      2.1 ยุทธศาสตร ท่ี 2 ดานสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แผน 4 ป อบต.) เปาหมาย 
โครงการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตตางๆ เชน การชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไร 
ผูดอยโอกาส โครงการพัฒนาหมูบานในดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต สงเสริมการสหกรณ สงเสริม
เยาวชน สตรี อุดหนุน อปท. 
                            2.2 ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน     
(แผน 4 ป อบต.) เปาหมายการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปลูก
ตนไมในปาชุมชนปาตนน้ํา ปาสาธารณะ อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา การบริหารจดัการขยะ 
  ๓. ยุทธศาสตร ท่ี 3 การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการเชื่อมโยง
เมืองสูนานาชาติ 
                         3.1  ยุทธศาสตร ท่ี 3 ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
(แผน 4 ป อบต.) เปาหมาย สงเสริมสนับสนุนการศึกษา และอนุรักษและจรรโลงไวซ่ึงการศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิ เชน โครงการเมาลิด โครงการเขาสุหนัต  โครงการถือศิลอด  โครงการอาซูรอ ฯลฯ 
      3.2 ยุทธศาสตร ท่ี 4 ดานการกีฬาและสงเสริมการทองเท่ียว (แผน 4 ป อบต.)เปาหมาย 
สรางเสริมสุขภาวะในชุมชน เชนการจัดการแขงขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน ฯลฯ  ปรับปรุง 
พัฒนาแหลงทองเท่ียวและสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวทุกประเภท 
      3.3 ยุทธศาสตร ท่ี 5 ดานการบริหารจัดการท่ีดี (แผน 4 ป อบต.) เปาหมายประชาชน
เขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเอง  และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
      3.4  ยุทธศาสตร ท่ี 7 ดานโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน (แผน 4 ป อบต.) เปาหมาย
การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆในพ้ืนท่ี เชน ถนน สะพาน รางระบายน้ําทอลอด
เหลี่ยม ทอคสล. หอกระจายขาว ระบบน้ําอุปโภคบริโภค  อาคารตางๆ สิ่งกอสราง ปายจราจร กระจกโคง
ปองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 

/3.5. ยุทธศาสตร.. 
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     3.5 ยุทธศาสตร ท่ี 8 ดานความม่ันคงและเสริมสรางสันติสุข (แผน 4 ป อบต.) เปาหมาย
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

5. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  
       นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557  
โดยไดกําหนดนโยบายไว 11 ดาน เพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ท่ีระบุใหรัฐบาลมีหนาท่ีในการบริหารราชการแผนดิน ดําเนินการใหมีการ
ปฏิรูปดานตาง ๆ และสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติ  

 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี รวม 11 นโยบาย             
ท่ีเกี่ยวของสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ปขององคการบริหารสวนตําบลตะโละ จํานวน 4 ยุทธศาสตร ดังนี้  

  1. นโยบายท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันพระมหากษัตริยเปน
องคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเปนหนาท่ีสําคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะเชิดชู
สถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดี และปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพรความรูความเขาใจท่ีถูกตองและ
เปนจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลาย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมใหเจาหนาท่ีสถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานท้ังหลายของรัฐเรียนรูเขาใจ
หลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผล
ตามโครงการและแบบอยางท่ีทรงวางรากฐานไวใหแพรหลาย  
    2. นโยบายท่ี 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการใช 
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และพัฒนา มาใชตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อม่ันใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความ
รุนแรงแทรกซอนเพ่ือซํ้าเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีฝายบานเมือง ท้ังจะเพ่ิมระดับ
ปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวางประเทศท่ีอาจชวยคลี่คลายปญหาได รวมท้ังเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ เชน การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน การ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล 
เปนตน 

 2.1 ยุทธศาสตร ท่ี 7 ดานโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน (แผน 4 ป อบต.) เปาหมายการ
กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆในพ้ืนท่ี เชน ถนน สะพาน รางระบายน้ําทอลอดเหลี่ยม 
ทอ คสล. หอกระจายขาว ระบบน้ําอุปโภคบริโภค  อาคารตางๆ สิ่งกอสราง ปายจราจร กระจกโคงปองกัน
อุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 
  2.2 ยุทธศาสตร ท่ี 8 ดานความม่ันคงและเสริมสรางสันติสุข (แผน 4 ป อบต.) เปาหมาย
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  3. นโยบายท่ี 3 การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
   3.1 ยุทธศาสตร ท่ี 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน (แผน 4 ป อบต.) เปาหมาย โครงการสงเสริมสรางอาชีพ
ใหกับประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เชน สงเสริมการเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, สงเสริม
การเรียนรูจากภูมิปญญาชาวบาน 

/4. นโยบาย... 
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      4. นโยบายท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
   4.1 ยุทธศาสตร ท่ี 3 ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
(แผน 4 ป อบต.)เปาหมาย สงเสริมสนับสนุนการศึกษา และอนุรักษและจรรโลงไวซ่ึงการศาสนา ประเพณี  
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิ เชน โครงการเมาลิด โครงการเขาสุหนัต  โครงการถือศิลอด  โครงการอาซูรอ ฯลฯ 
  4.2 ยุทธศาสตร ท่ี 4 ดานการกีฬาและสงเสริมการทองเท่ียว (แผน 4 ป อบต.)เปาหมาย 
สรางเสริมสุขภาวะในชุมชน เชนการจัดการแขงขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน ฯลฯ  ปรับปรุง 
พัฒนาแหลงทองเท่ียวและสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวทุกประเภท 
  4.3 ยุทธศาสตร ท่ี 5 ดานการบริหารจัดการท่ีดี (แผน 4 ป อบต.) เปาหมายประชาชนเขาใจ
บทบาท หนาท่ีของตนเอง  และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

     5. นโยบายท่ี 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพประชาชน 
 5.1 ยุทธศาสตร ท่ี 2 ดานสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แผน 4 ป อบต.) เปาหมาย 

โครงการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตตางๆ เชน การชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไร 
ผูดอยโอกาส โครงการพัฒนาหมูบานในดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต สงเสริมการสหกรณ สงเสริม
เยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อ่ืน สวนราชการหรือหนวยอ่ืนของรัฐ องคกรประชาชน องคกรการกุศล องคกรท่ี
จัดตั้งตามกฎหมาย เพ่ือดําเนินโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตฯลฯ 

     6. นโยบายท่ี 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการ
อนุรักษ กับการใชประโยชนอยางย่ังยืน 

 1.1 ยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน(แผน 4 ป 
อบต.) เปาหมายการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปลูกตนไมในปา
ชุมชนปาตนน้ํา ปาสาธารณะ อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา การบริหารจดัการขยะ 

5. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลตะโละ 
  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
และการแกไขปญหาความยากจน 

แนวทางการพัฒนา 
  1. สงเสริมสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพใหกับประชาชนในทองถ่ิน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง    

2. รณรงคใหความรูเพ่ือสรางจิตสํานึกในการประหยัดและลดหนี้สินในระดับครัวเรือน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคน และสังคมใหมีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
1.  สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบ 
2.  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กเยาวชน และประชาชนใหมีคุณธรรมนําความรูเกิด

ภูมิคุมกัน 
 
 

/3. สงเสริม... 
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3. สงเสริมบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

  4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการคุมครองเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ 
ผูพิการ ผูดอยโอกาสและประชาชนโดยท่ัวไป 
  5. ควบคุมและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบําบัดฟนฟูท้ังทางดาน
รางกายและจิตใจแกผูติดยาเสพติด 
  6. สงเสริมการสรางสุขภาพตามวิถีชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการท่ีด ี
แนวทางการพัฒนา 
1.  สงเสริมสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองคกร 
2.  พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช และพัฒนาสถานท่ีการปฏิบัติงาน 
3.  พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
4.  ปรับปรุงรูปแบบการทํางานอํานวยความสะดวกลดข้ันตอนกระบวนการทํางาน 
5.  พัฒนาสงเสริมระบบประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร รองรับการเขาสูประชาคม 

อาเซียน 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
1. กอสราง บุกเบิก ปรับปรุงบํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ํา 
2. จัดใหมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 
3. กอสราง ปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภคและระบบประปา 
4. จัดทําผังเมืองและผังตําบล 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 
2. ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
3. จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  6 การจัดการสงเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสรางสันติสุข 

  แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ 

ประชาชน 
2. สงเสริมใหทองถ่ินมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  7 การพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว 
 

/แนวทาง... 
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  แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมดานกีฬาการออกกําลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ 
2. สงเสริม สนับสนุนการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา 

 พันธกิจ (Mission)  
           1. จัดใหมีการบํารุงรักษาทางคมนาคมท้ังทางบกและทางน้ํา 

      2. สนับสนุนทางดานการพัฒนาชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

      3. สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      4. จัดใหมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      5. สงเสริมการพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน 

       6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

      7. สงเสริมสนับสนุนดานกีฬา และนันทนาการ 

 
 

  

 

 
 
การใชเครื่องมือ SWOT และ TOWS Matrix   

  การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปขององคการบริหารสวนตําบลตะโละ จะวิเคราะหยุทธศาสตร
ขององคการบริหารสวนตําบล โดยมีการเชื่อมโยงใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศลง        สูกระทรวง 
กรม ละพ้ืนท่ีระดับกลุมจังหวัด จังหวัด และองคการบริหารสวนตําบลเปนกระบวนการท่ีทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการพัฒนาใหสะทอนถึงปญหาความตองการท่ีแทจริงของประชาชน      

 องคการบริหารสวนตําบลตะโละไดจัดทําแผน อัตรากําลัง 3 ป  (ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3) โดยมีข้ันตอนและดําเนินการ ดังนี้ 

ข้ันท่ี ๑ เตรียมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ดําเนินการชี้แจง ทําความเขาใจใหผูท่ีมีสวน
เก่ียวของทราบถึงหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค กรอบแนวคิดในการจัดทํา  แนวทางและข้ันตอนในการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  

 ข้ันท่ี 2 จัดทําบันทึกขอความจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป และขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนอัตรากําลัง ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 ข้ันท่ี 3 วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจโดยนํากรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (2560 – 
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลตะโละ นโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลมาวิเคราะหวามีแผนงานยุทธศาสตรอะไรบาง
สอดคลองกัน  

 ข้ันท่ี 4 วิเคราะหประเมินความตองการกําลังคนโดยใหพนักงานของแตละสวนราชการ แตละคน 
เขียนลักษณะงานและปริมานของเพ่ือนํามาคํานวณ 

/ข้ันท่ี 5... 

การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน 

และโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลตะโละ

ดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) 

เพ่ือใหการดําเนินการเกิดประโยชนสูงสุดและอยูภายใตอํานาจหนาท่ี 
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ข้ันท่ี 5 สรุปเปรียบเทียบจํานวนอัตรากําลังท่ีตองการและมีอยู 
 ข้ันท่ี 6 คําณวนภาระคาใชจายใหอยูตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 35 บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะกําหนดภาระคาใชจายดานเงินเดือน
คาจางและประโยชนตอบแทนอ่ืนเกินกวารอยละ40ของงบประมาณรายจายประจําปไมไดดังนั้นองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินจึงตองใชแผนอัตรากําลังเปน
เครื่องมือควบคุมภาระคาใชจายมิใหเกินกวากฎหมายกําหนด 

ข้ันท่ี 7 รางโครงสราง การบริหารงานหนังสือสั่งการ ว.154 และ กําหนดตําแหนงในแผน
อัตรากําลัง 3 ปโดยจัดพนักงานท่ีมีลงกรอบ 

ข้ันท่ี 8 จัดทําวาระการประชุม 
ข้ันท่ี 9 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  

          1) ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลตะโละ 
          ๒) ทบทวนขอมูลพ้ืนฐาน เชน กฎระเบียบ การแบงสวนราชการภายใน และกรอบ
อัตรากําลังในแตละหนวยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เปนตน 
          ๓) วิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบัน (Supply Analysis) 

ข้ันท่ี 10 สรุปรายงานการประชุม 
  ข้ันท่ี 11 ขอความเห็นชอบรางแผนอัตรากําลัง ๓ ป ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

จังหวัดปตตานี  
  ข้ันท่ี 12 ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจํางบประมาณ 2561 – 2563   
  ข้ันท่ี 13 จัดสงแผนอัตรากําลังท่ีประกาศใชแลว ใหจังหวัดลงนาม  

วิเคราะหศักยภาพองคการบริหารสวนตําบลตะโละ และสภาพแวดลอมภายนอก 
จุดแข็ง (Strengths) มีปจจัยท่ีสําคัญท่ีสามารถนําใชปะโยชน 

ในการดําเนนิงานพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ดังนี ้
 จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเดน ขอดีภายในของตําบลตะโละและตําบลปุลากง 
 จุดออน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดดอย ขอเสียภายในตําบลตะโละและตําบลปุลากง 

 โอกาส (O : Opportunities) คือ ปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาสในการพัฒนาตําบลตะโละและตําบล 

ปุลากง 

 อุปสรรค (T : Treats) คือ ปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรคในการพัฒนาตําบลตะโละและตําบลปุลากง 

1. จุดแข็ง  (Stengths) 

1.1  สภาพภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตร โดยเปนแหลงผลิตพืช 

เศรษฐกิจ 

      1.2 มีการรวมกลุมของภาคประชาชนเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ อยางเขมแข็ง เพ่ือยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชน/หมูบาน 

 

/1.3 ในพ้ืนท่ี... 
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      1.3 ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลตะโละ ประชาชนมีการรวมกลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย

หลายกลุม และมีความเขมแข็งในระดับหนึ่ง 

      1.4 ประชาชนในพ้ืนท่ีมีท้ังชาวไทยมุสลิมและไทยพุทธสามารถอยูรวมกันและยึดม่ันในศาสนา 

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน 
       

 2. จุดออน (Weakness) 

      2.1 ขาดการนําเทคโนโลยีมาใชในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

      2.2 ภูมิปญญาทองถ่ินไมไดรับการสืบทอด 

      2.3 ปาไมและทรัพยากรมีแนวโนมลดลงจากการบุกรุกทําลาย และการขยายพ้ืนท่ีทางการเกษตร 

      2.4 ความไมสงบในพ้ืนท่ีทําใหประชาชนอพยพไปอยูในพ้ืนท่ีอ่ืน 

      2.5 ปญหาสุขภาพอนามัย และวิถีทางดานสุขภาพของชุมชนยังไมเขมแข็ง 

      2.6 ปญหายาเสพติดยังคงมีการระบาดในพ้ืนท่ี 

      2.7 งบประมาณในการพัฒนาทองถ่ินยังไมเพียงพอ 

      2.8 ปญหาการอพยพแรงงานไปทํางานในประเทศมาเลเซีย 

      2.9 ผูนําทองถ่ินชุมชน ไมใหความสําคัญกับการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอยาง

จริงจัง 

 3. โอกาส (Opportunities) 

      3.1 องคการบริหารสวนตําบลตะโละ มีเสนทางการคมนาคมท่ีสะดวก ทําใหการขนสงสินคา และ

การเดินทางไปเขตอ่ืนๆ ไดสะดวก 

      3.2 องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณทําใหเกิดความ

คลองตัว และเกิดพัฒนาในทุกดาน 

      3.3 รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอํานาจลงสูทองถ่ินมากข้ึน ไมวาจะเปนดานบุคลากร 

งบประมาณ การตัดสินใจในการพัฒนาดวยตนเอง การโอนโครงการ/งานของสวนราชการอ่ืนมาใหองคการ

บริหารสวนตําบลดําเนินการแทน 

      3.4 การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของทองถ่ิน จะทําใหการบริหารงานขององคการบริหาร

สวนตําบลมีศักยภาพมากข้ึน และผูบริหารจะมองปญหาในภาพรวมมากข้ึน 
  

 4. อุปสรรค (Threats) 

      4.1 คานิยมเยาวชนอนาคตของตําบลมีแนวโนม ฟุมเฟอย ใหความสําคัญความเปนไทยนอย 

      4.2 สนใจอารยะธรรมตางชาติมากข้ึน 

      4.3 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นําไปสูปญหาทางสังคม เนื่องจากประชาชนไมทันตอการ

เปลี่ยนแปลงนั้น 

/4.4 ภัยธรรมชาติ... 
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      4.4 ภัยธรรมชาติ เชน ภยัแลง ไฟไหมฟางและปา น้ําทวม 

      4.5 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 

      4.6 ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 

๔. ภัยคุกคาม (Threats) มีเหตุปจจัยภายนอกท่ีไมเอ้ือตอหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนา 
และขับเคล่ือนไปสูความสําเร็จ 

1) ขอจํากัดดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบท่ียุงยาก ซับซอน เปลี่ยนแปลงบอย              
ไมเอ้ืออํานวย ตอการคาการลงทุน การทองเท่ียว ความม่ันคง และยาเสพติด ทาใหการลงทุนจากภายนอกขาด
ความเชื่อม่ันตอการลงทุนในพ้ืนท่ี เนื่องจากเหตุการณความรุนแรงในพ้ืนท่ี ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต และการ
นําเสนอขาวคลาดเคลื่อน  

2) มีปญหา ยาเสพติด แรงงาน ตางดาว กระทบตอการทําการประมง  
 3) ความไมตอเนื่องการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอย มีผลตอความตอเนื่องของการสนับสนุนเชิง

นโยบาย และรัฐมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล แตขาดการผลักดันในระดับปฏิบัติ และการบูรณ
การเชื่อมโยงการขับเคลื่อน  

 4) นโยบายดานการศึกษาจากสวนกลางในการสงเสริมการศึกษาในพ้ืนท่ีไมแตกตางจากท่ี
อ่ืนๆท้ังๆ ท่ีสภาพปญหามีความแตกตางกัน ทําใหไมสามารถจัดการศึกษาเขากับบริบทของพ้ืนท่ีได อีกท้ังการ
จัดสงครูคุณภาพมาในพ้ืนท่ีไมไดรับการดําเนินการอยางทําใหไมสามารถสนองความตองการของผูเรียนได  

 
 
 จากการประเมินศักยภาพขางตนสามารถนํามากําหนดทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพและ
สภาพแวดลอมโดยใชเครื่องมือ SWOT องคการบริหารสวนตําบลตะโละพิจารณาเห็นวาภารกิจหลัก และ
ภารกิจรองท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ มีตอไปนี้ 

ภารกิจหลัก 
1. การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3. การจัดระเบียบชุมชนชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 
4. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
5. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. การสงเสริมและปองกันยาเสพติด 
7. การสงเคราะห การพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน และผูดอยโอกาสสวัสดิการของคนในชุมชน 
8. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภารกิจรอง 
1. การฟนฟูวัฒนธรรม และสงเสริมประเพณีทองถ่ิน 
2. การสนับสนุน และสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 
3. การสงเสริมการเกษตร และการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 

/4. การพัฒนา... 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองทีอ่งคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ 
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4. การพัฒนาการมีสวนรวมทางเมือง และการบริหาร 
5. การพัฒนา และปรับปรุงแหลงทองเท่ียว 

 

 
 

  องคการบริหารสวนตําบลตะโละ โดยกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 4 สวน 
ไดแก 

1. สํานักงานปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองชาง 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ท้ังนี้แผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2558 – 2560) ปรับปรุงครั้งท่ี 3/2559 และตาม 
มติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี ครั้งท่ี 8/2559 ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป (พนักงาน
จาง องคการบริหารสวนตําบลตะโละไดกําหนดกรอบอัตรากําลัง พนักงานสวนตําบล จํานวน 20 อัตรา  
พนักงานจางตามภารกิจ 5 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจางท่ัวไป 
จํานวน 4 อัตรา รวมกําหนดตําแหนงเก่ียวกับบุคลากรท้ังสิ้น จํานวน 31 อัตรา ท้ังนี้มีตําแหนงพนักงานสวน
ตําบลวางอยู จํานวน 11 อัตรา และพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา และองคการบริหารสวนตําบลตะโละ 
มีความจําเปนท่ีจะตองใชบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในแตละดาน เพ่ือแกปญหาและความตองการของ
ประชาชนในตําบลตะโละและปุลากง ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้น องคการ
บริหารสวนตําบลตะโละจึงคงอัตราตําแหนงเดิมตามแผนอัตรากําลังขางตนไว ประกอบกับไดขอใชบัญชีจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในตําแหนงท่ีวางดวยแลว 
 

 

 
 
 

7. สรุปปญหา และแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและอัตรากําลัง 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



-32- 
 

 
จากสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลตะโละ มีภารกิจ อํานาจหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการ

แกไขปญหาดังกลาวภายใตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวใน พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552และตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.
2542 โดยกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้ 

 
 
 จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะดําเนินการดังกลาว 
กําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหตรงกับภารกิจดังกลาวและในระยะแรกการกําหนดโครงสรางสวน
ราชการท่ีจะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น จะกําหนดเปนภารกิจอยูในงานและในระยะตอไปเม่ือมีการ
ดําเนินการตามภารกิจนั้นและพิจารณาเห็นวาภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาต้ังเปนสวน
ตอไป  ดังนี้ 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

1. สํานักงานปลัด (01) 
  1.1 งานบริหารท่ัวไป  
    1) งานสารบรรณ 
    2) งานบริหารงานบุคคล 
    3) งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
    4) งานตรวจสอบภายใน 
  1.2 งานนโยบายและแผน 
    1) งานนโยบาย และแผนพัฒนาตําบล 
    2) งานวิชาการ 
    3) งานขอมูลและประชาสัมพันธ 
    4) งานงบประมาณ 
   

 
 
2. กองคลัง (04) 
   2.1 งานการเงินและบัญชี 
     1) งานการเงิน 
     2) งานรับเงินเบิกจายเงิน 
     3) งานจัดทําฏีกาเบิกจายเงิน 
     4) งานเก็บรักษาเงิน 
     5) งานการบัญชี 
     6) งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน         
     7) งานงบการเงินและงบทดลอง 
     8) งานแสดงฐานะทางการเงิน 

1. สํานักงานปลัด (01) 
  1.1 งานบริหารท่ัวไป  
    1) งานสารบรรณ 
    2) งานบริหารงานบุคคล 
    3) งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
    4) งานตรวจสอบภายใน 
  1.2 งานนโยบายและแผน 
    1) งานนโยบาย และแผนพัฒนาตําบล 
    2) งานวิชาการ 
    3) งานขอมูลและประชาสัมพันธ 
    4) งานงบประมาณ 
  1.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    1) งานสรางความเขมแข็งชุมชน 
     2) งานสังคมสงเคราะห 
 

2. กองคลัง (04) 
   2.1 งานการเงินและบัญชี 
     1) งานการเงิน 
     2) งานรับเงินเบิกจายเงิน 
     3) งานจัดทําฏีกาเบิกจายเงิน 
     4) งานเก็บรักษาเงิน 
     5) งานการบัญชี 
     6) งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน 
     7) งานงบการเงินและงบทดลอง 
     8) งานแสดงฐานะทางการเงิน 

 

 

 

 

กําหนดงาน
เพิ่มตาม
ยุทธศาสตร
การพัฒนา  
 
 
 

   

8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 

 
 

 

8.1. โครงสราง 
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2.2 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
     1) งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 
     2) งานพัสดุ 
     3) งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ 

2.2 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
     1) งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 
     2) งานพัสดุ 
     3) งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ 

 

3. กองชาง (05) 
  3.1 งานกอสราง 
     1) งานกอสรางและบูรณะถนน 
     2) งานกอสรางสะพาน เข่ือนทดน้ํา 
     3) งานขอมูลกอสราง 
  3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
     1) งานประเมินราคา 
     2) งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
     3) งานออกแบบและบริการขอมูล 
 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08) 
     1) งานการศึกษา 
     2) งานศิลปวัฒนธรรมฯ 
     3) งานนันทนาการ 
     4) งานการศึกษา 
     5) งานเยาวชน 

 

3.  กองชาง (05) 
  3.1 งานกอสราง 
     1) งานกอสรางและบูรณะถนน 
     2) งานกอสรางสะพาน เข่ือนทดน้ํา 
     3) งานขอมูลกอสราง 
 3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
     1) งานประเมินราคา 
     2) งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
     3) งานออกแบบและบริการขอมูล 
 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08) 
     1) งานการศึกษา 
     2) งานศิลปวัฒนธรรมฯ 
     3) งานนันทนาการ 
     4) งานการศึกษา 
     5) งานเยาวชน 

 

 

     สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลตะโละ ไดเพ่ิมงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนเนื่องจาก
แผนเดิมไมมีงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน แตมีพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน (ชํานาญการ) 
ปฏิบัติงานอยู จึงไดกําหนดงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริงและเพ่ือให
การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  8.2 การวิเคราะหและกําหนดตําแหนง 
  ตามขอ 8.1 องคการบริหารสวนตําบลตะโละ ไดวิเคราะหกําหนดตําแหนงจากภารกิจท่ีดําเนินการใน 
แตละสวนราชการเสร็จเรียบรอยแลวและสามารถนําผลการวิเคราะหตําแหนงกําหนดกรอบอัตรากําลัง 3 ป ไดดังน้ี 
กรอบอัตรากําลัง 3 ป ระหวาง ป พ.ศ. 2561 – 2563 

 

 
 

สวนราชการ 
 

 

กรอบ
อัตรา 

กําลังเดิม 

 

อัตรากําลังท่ีคาดวาจะตองใช
ในชวงระยะเวลา 3 ป 

 

เพ่ิม/ลด(+/-) 
 
 

หมาย
เหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - -  

     สํานักงานปลัด (01) 
หัวหนาสํานักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

1 1 1 1 - - -  

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 1 1 1 1 - - - ขอใชบัญชี 
กสถ. 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน     
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

1 1 1 1 - - - ขอใชบัญชี 
กสถ. 

นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ 1 1 1 1 - - -  
เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 1 1 1 1 - - - ขอใชบัญชี 

กสถ. 
เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 1 1 1 1 - - - ขอใชบัญชี 

กสถ. 
      พนักงานจางตามภารกิจ 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
      พนักงานจางท่ัวไป 
นักการภารโรง 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป (พนักงานขับรถยนต) 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
       กองคลัง (04) 
ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบัญชี  
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

1 1 1 1 - - - ขอใชบัญชี 
กสถ. 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี  
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 

1 1 1 1 - - - ขอใชบัญชี 
กสถ. 

เจาพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 1 1 1 1 - - - ขอใชบัญชี 
กสถ. 

เจาพนักงานจัดเก็บรายได  
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 

1 1 1 1 - - -  
ขอใชบัญชี 

กสถ. 
      พนักงานจางตามภารกิจ 
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 1 1 1 - - -  
ผูชวยเจาพนักงานพัสด ุ 1 1 1 1 - - -  
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

 

8.2. การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
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กรอบอัตรากําลัง 3 ป ระหวาง ป พ.ศ. 2561 – 2563 (ตอ) 
 

 
 

สวนราชการ 
 

 

กรอบ
อัตรา 
กําลัง
เดิม 

 

อัตรากําลังท่ีคาดวาจะตองใช
ในชวงระยะเวลา 3 ป 

 

เพ่ิม/ลด(+/-) 
 
 

หมาย
เหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

     กองชาง (05)         
ผูอํานวยการกองชาง  
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

1 1 1 1 - - - ขอใชบัญชี 
กสถ. 

นายชางโยธา ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 1 1 1 1 - - - ขอใชบัญชี 
กสถ. 

     พนักงานจางตามภารกิจ         
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
     พนักงานจางท่ัวไป         
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)         
ผูอํานวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 1 1 1 1 - - - ขอใชบัญชี 
กสถ. 

ครู  4 4 4 4 - - -  
     พนักงานจางตามภารกิจ         
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  
ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) 1 1 1 1     

รวม 31 31 31 31 - - -  

 



จํานวน เงินเดือน 2561 2562 2563 2561 2562 2563

(คน) (a) (b) (c) (d) (e) (f) g)
1 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น) กลาง 1 1 562,440 1 1 1 - - - 14,640 15,120 15,840 577,080 592,200 608,040 31,290

สํานักงานปลัด  (01)
2 หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ตน 1 1 341,640 1 1 1 - - - 12,000 12,120 12,600 353,640 365,760 378,360 24,970

3 นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1 - 355,320 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 วางเดิม

4 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก./ชก. 1 - 355,320 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 วางเดิม

5 นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ 1 1 288,120 1 1 1 - - - 11,520 12,000 12,120 299,640 311,640 323,760 24,010

6 เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 - 297,900 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วางเดิม

7 เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 - 297,900 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วางเดิม

พนักงานจางตามภารกิจ
8 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 1 1 153,240 1 1 1 - - - 6,240 6,480 6,720 159,480 165,960 172,680 12,770

พนักงานจางทัวไป
9 นักการภารโรง - 1 1 108,000 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000

10 คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต) - 1 1 108,000 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000

11 คนงานทั่วไป - 1 - 108,000 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 วางเดิม

กองคลัง (04)
12 ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ตน 1 1 371,760 1 1 1 - - - 12,960 13,440 13,320 384,720 398,160 411,480 27,480

13 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. 1 - 355,320 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 วางเดิม

14 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 1 - 297,900 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วางเดิม

15 เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 1 - 297,900 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วางเดิม

16 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง./ชง. 1 - 297,900 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วางเดิม

พนักงานจางตามภารกิจ
17 ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได - 1 1 153,240 1 1 1 - - - 6,240 6,480 6,720 159,480 165,960 172,680 12,770

18 ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ - 1 1 132,240 1 1 1 - - - 5,400 5,520 5,760 137,640 143,160 148,920 11,020

19 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 1 1 138,000 1 1 1 - - - 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280 11,500

กองชาง (05)
20 ผูอํานวยการกองชาง(นักบริหารงานชาง) ตน 1 - 435,600 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 วางเดิม
21 นายชางโยธา ปง./ชง. 1 - 297,900 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วางเดิม

พนักงานจางตามภารกิจ
22 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 1 1 138,000 1 1 1 - - - 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280 11,500

พนักงานจางทัวไป
23 คนงานทั่วไป - 1 1 108,000 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000

2562

 คาใชจายรวม ( 3 )ภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น ( 2 )อัตรากําลังคน

ระดับตําแหนง
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เพิ่ม/ลดในระยะเวลา 3 ปขางหนา

2561

จํานวน

 การวิเคราะหการกําหนดอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง มาคํานวนภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล 

ที่ หมายเหตุ

2562 2561

จํานวนที่มีอยูปจจุบัน อัตราตําแหนงที่คาดวาจะใช

2563

ชื่อตําแหนง/สายงาน

2563

9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน 



จํานวน เงินเดือน 2561 2562 2563 2561 2562 2563
(คน) (a) (b) (c) (d) (e) (f) g)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)
24 ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา) ตน 1 1 341,640 1 1 1 - - - 12,000 12,120 12,600 353,640 365,760 378,360 24,970

25 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 1 - 355,320 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 วางเดิม

26 ครู คศ.1 4 4 4 4 4 - - - งบอุดหนุน
พนักงานจางตามภารกิจ

27 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก - 1 1 1 1 1 - - - งบอุดหนุน
28 ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)  - 1 1 1 1 1 งบอุดหนุน

(4) รวม 31 19 6,696,600 31 31 31 - - - 211,980 214,740 217,620 6,908,580 7,123,320 7,340,940

(5) ประมาณการประโยชนตอบแทนอื่น 20 %           1,381,716 1,424,664 1,468,188

(6) รวมเปนคาใชจายบุคคลทั้งสิ้น           8,290,296 8,547,984 8,809,128

(8) รอยละ 40 จากงบประมาณรายจายประจําป           20.78 20.40 20.03

                 งบประมาณรายจายประจําป 2560 เปนเงิน = 38,000,000       บาท  (ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2560)

หมายเหตุ   : งบประมาณรายจายประจําป  2561   เปนเงิน =  39,900,000 บาท   (ประมาณการเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ของงบประมาณรายจายประจําป 2560)

                : งบประมาณรายจายประจําป  2562   เปนเงิน =  41,895,000 บาท   (ประมาณการเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ของงบประมาณรายจายประจําป 2561)                               

                : งบประมาณรายจายประจําป  2563   เปนเงิน = 43,989,750 บาท   (ประมาณการเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ของงบประมาณรายจายประจําป 2562)
               ** ครู คศ.1 และผูดูแลเด็กไดรับเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไมไดนํามาคิดภาระคาใชจาย

2562 2563

อัตรากําลังคน
ภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น ( 2 )

ที่ ชื่อตําแหนง/สายงาน ระดับตําแหนง จํานวน

จํานวนที่มีอยูปจจุบัน
อัตราตําแหนงที่คาดวาจะใช

 คาใชจายรวม ( 3 )

หมายเหตุ
ในระยะเวลา 3 ปขางหนา เพิ่ม/ลด

2561 2562 2563 2561
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ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)  

กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง 

 (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

สํานักงานปลัด  
หัวหนาสํานักปลัด 

 (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผูอํานวยการกองการศึกษา ฯ 

  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน ) 

กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

 - งานการเงิน และบัญช ี
 - งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

  - งานบริหารทั่วไป 
  - งานนโยบายและแผน 
  - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  
 
 

 - งานกอสราง 
 - งานออกแบบและควบคุม   
   อาคาร 
 

 - งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ประเภท บริหารทองถ่ิน อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ครู พนักงานจาง 
 

รวม  
ระดับ ตน กลาง สูง ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ครูผูชวย คศ.1 คศ.2 ทั่วไป ภารกิจ 

จํานวน  1  3    1       4  3 7 19 

 

 

โครงสรางสวนราชการ 
องคการบริหารสวนตําบลตะโละ 

๑๐. แผนภมูิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอตัรากําลงั ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)  
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หัวหนาสํานักปลัด  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) (1) 

 

งานนโยบายและแผน 
1) นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก./ชก. (-) 
2) คนงานท่ัวไป (-)  

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1) นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ (1) 
 

งานบริหารท่ัวไป 
1) นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (-) 
2) เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. (-) 
3) เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. (-) 
4) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 
5) นักการภารโรง (1) 
6) คนงานท่ัวไป (พนักงานขับรถยนต) (1) 
 
 
 

ประเภท อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป พนักงานจาง 
 

รวม 
 

 

ระดับ ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ท่ัวไป ภารกจิ 
จํานวน 1    1      2 1 5 

 

โครงสรางการบริหารงาน 
สํานักงานปลัด  
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โครงสรางการบริหารงาน 
กองคลัง 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (๑) 

 

งานการเงินและบัญชี  
1) นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. (-) 
2) เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. (-) 
3) เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง./ชง. (-) 
4) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (1) 
5) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 
 

 
 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
1) เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (-) 
2) ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ (1) 

 
 

 
 
 

    
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

ประเภท อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป พนักงานจาง 
 

รวม  

ระดับ ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ท่ัวไป ภารกจิ 
จํานวน 1           3 4 
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โครงสรางการบริหารงาน 
กองชาง 

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) (-) 

 

งานกอสราง 
1) นายชางโยธา ปง./ชง. (-) 
2) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 
3) คนงานท่ัวไป (1) 

 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

 

 
 

ประเภท อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป พนักงานจาง 
 

รวม  

ระดับ ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ท่ัวไป ภารกจิ 
จํานวน           1 1 2 
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ผูอํานวยการกองการศึกษา ฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) (๑) 

 

 

 

งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1) นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (-) 
2) ครู (4) 
3) ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (1) 
4) ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) (1) 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ประเภท อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป คร ู พนักงานจาง 
 

รวม  

ระดับ ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ครูผูชวย คศ.1 คศ.2 ท่ัวไป ภารกจิ 
จํานวน 1           4   2 7 

 

 

โครงสรางการบริหารงาน 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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11. บัญชีแสดงการจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ 

 สํานักงานปลัด อบต . 

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง
เงินคาตอบแทน/เงิน

เพิ่มอื่นๆ

1 นายเสือ  พูนสุวรรณ รป.ม 31-3-00-1101-001 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กลาง 31-3-00-1101-001 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กลาง           375,480              84,000 102,960           562,440      

(รัฐประศาสนศาสตร) (นักบริหารงานทองถิ่น) (นักบริหารงานทองถิ่น)
 (31,290x12)  (7,000x12)  

(
2 นางสาวสุนทรี  โทบุรี รป.ม. 31-3-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัด ตน 31-3-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัด ตน           299,640              42,000  - 341,640      

(รัฐประศาสนศาสตร) (นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป)
 (24,970x12)  (3,500x12)

3                   -   - 31-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ 31-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติการ/ 355,320   -          - 355,320

ชํานาญการ ชํานาญการ)  (คากลางเงินเดือน)
(วางเดิม)

4 - - 31-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ 31-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ/
355,320   -              -

355,320

ชํานาญการ ชํานาญการ
 (คากลางเงินเดือน)

(วางเดิม)

5 นายอัลวา  ดลลาเตะ รป.ม 31-3-01-0801-001 นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ 31-3-01-0801-001 นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ 288,120          - - 288,120

(รัฐประศาสนศาสตร)  (24,010x12)  - 

6 - - 31-3-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ 31-3-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/           297,900 -  - 297,900

ชํานาญงาน ชํานาญงาน
 (คากลางเงินเดือน)

(วางเดิม)

7 - - 31-3-01-4101-002 เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ 31-3-01-4101-002 เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/           297,900 -  - 297,900      

ชํานาญงาน ชํานาญงาน
 (คากลางเงินเดือน)

(วางเดิม)

8 นางสาราณียะ  ปะซี อนุปริญญาตรี (บัญชี) ภ 01-001 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ     - ภ 01-001 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ     - 153,240          -           - 153,240

 (12,770x12)

9 นางสาวมาซิหนะ  แวกือจิ มัธยมศึกษาตอนตน จ 01-001 คนงานทั่วไป     - จ 01-001 คนงานทั่วไป     - 108,000          -           - 108,000

(ม.3) (นักการภารโรง) (นักการภารโรง)
 (9,000x12)

10 นายยะโกะ  มีเระ ประถมศึกษา จ 01-002 คนงานทั่วไป     - จ 01-002 คนงานทั่วไป     - 108,000          -           - 108,000

(ป.6) (พนักงานขับรถยนต) (พนักงานขับรถยนต)
 (9,000x12)

11 - - จ 01-003 คนงานทั่วไป     - จ 01-003 คนงานทั่วไป     - 108,000          -           - 108,000

 (คากลางเงินเดือน)
(วางเดิม)

ที่ ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ

การศึกษา

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม เงินเดือน
หมายเหตุ

พนักงานจางทั่วไป
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พนักงานจางตามภารกิจ

พนักงานสวนตําบล



 กองคลัง 

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง
เงินคาตอบแทน/เงิน

เพิ่มอื่นๆ

12 นางทิพรัตน  สุกปาน ศ.ม. 31-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง ตน 31-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง ตน           329,760              42,000  - 371,760      

(เศรษฐศาสตร) (นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง)
 (27,480x12)    (3,500x12)

13                    -   - 31-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ 31-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ 355,320   -         - 355,320

ขํานาญการ ขํานาญการ
 (คากลางเงินเดือน)

(วางเดิม)

14 -   - 31-3-04-4201-001 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ 31-3-04-4201-001 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/           297,900   - - 297,900      

ขํานาญงาน ขํานาญงาน
 (คากลางเงินเดือน)

(วางเดิม)

15 - - 31-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ 31-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/           297,900 297,900      

ชํานาญงาน ชํานาญงาน
 (คากลางเงินเดือน)

(วางเดิม)

16 - - 31-3-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปฏิบัติงาน/ 31-3-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปฏิบัติงาน/           297,900 297,900      

ชํานาญงาน ชํานาญงาน
 (คากลางเงินเดือน)

(วางเดิม)

17 นางสาวซีตีปาตีเมาะ เจะโกะ บธ..บ. ภ 04-001 ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได     - ภ 04-001 ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได     - 153,240          -           - 153,240      

(การจัดการทั่วไป)  (12,770x12)

18 นางสาวสุดารัตน ศักดิ์สองเมือง ปวช. ภ 04-002 ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ     - ภ 04-002 ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ     - 132,240          -           - 132,240      

(คอมพิวเตอร)  (11,020x12)

19 นางสาวฟรดาว  เจะแล ปริญญาตรี ภ 04-003 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ     - ภ 04-003 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ     - 138,000          -           - 138,000

(การจัดการสารสนเทศ)  (11,500x12)

ที่ ชื่อ-สกุล

เงินเดือน
คุณวุฒิ

การศึกษา

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม
หมายเหตุ
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พนักงานสวนตําบล

พนักงานจางตามภารกิจ



 กองชาง

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง
เงินคาตอบแทน/เงิน

เพิ่มอื่นๆ

20 - - 31-3-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง ตน 31-3-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง ตน
393,600                       42,000  - 435,600      

(นักบริหารงานชาง)
(นักบริหารงานชาง)  (คากลางเงินเดือน)         (3,500x12)

21 -
- 31-3-05-4701-001 นายชางโยธา

ปฏิบัติงาน/

ชํานาญงาน
31-3-05-4701-001 นายชางโยธา

ปฏิบัติงาน/

ชํานาญงาน
          297,900

22 นางสาวอามีเนาะ สาแม วท.บ. ภ 05-001 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ     - ภ 05-001 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ     - 138,000          -           - 138,000      

(สุขศึกษา)
 (11,500x12)

23 นายอิบรอเฮง  อาลี มัธยมศึกษาตอนตน จ 05-001 คนงานทั่วไป      - จ 05-001 คนงานทั่วไป       - 108,000   -         - 108,000

(ม.3)

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง
เงินคาตอบแทน/เงิน

เพิ่มอื่นๆ

24 นางสาวนุรอาฟฟะห เจะอาลี ศษ.ม 31-3-08-2107-001 ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตน 31-3-08-2107-001
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตน 299,640              42,000              - 341,640

(การบริหารการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา)
 (24,970x12)  (3,500x12)

25 - - 31-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ 31-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/           355,320 355,320      

ชํานาญการ ชํานาญการ  (คากลางเงินเดือน)
(วางเดิม)

26 นางซากีเราะห  ตานิง ค.บ. 94-2-0054 ครู คศ.1 94-2-0054 ครู คศ.1 (งบอุดหนุน

(ปฐมวัย) ชํานาญงาน)  จาก สถ.)

27 นางสาวนูรีซัน สะดียามู บธ.บ. 94-2-0055 ครู คศ.1 94-2-0055 ครู คศ.1 (งบอุดหนุน

(การบัญชี ป.บัณฑิตวิชาชีพคร)ู  จาก สถ.)

28 นางปารีดะ เจะวานิ ค.บ. 94-2-0241 ครู คศ.1 94-2-0241 ครู คศ.1 (งบอุดหนุน

(ปฐมวัย)  จาก สถ.)

29 นางสาวอารียา จันทรสวาง ค.บ. 94-2-0242 ครู คศ.1 94-2-0242 ครู คศ.1 (งบอุดหนุน

(ปฐมวัย)  จาก สถ.)

กรอบอัตรากําลังใหม เงินเดือน

กรอบอัตรากําลังใหม เงินเดือน

คุณวุฒิ

การศึกษา

กรอบอัตรากําลังเดิม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานสวนตําบล

พนักงานสวนตําบล

หมายเหตุที่ ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ

การศึกษา

กรอบอัตรากําลังเดิม

พนักงานจางทั่วไป

พนักงานจางตามภารกิจ

หมายเหตุที่ ชื่อ-สกุล
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 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (ตอ)

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง

เงินคาตอบแทน/เงิน

เพิ่มอื่นๆ

30 นางมีเนาะ  ดาราแม็ง มัธยมศึกษาตอนปลาย ภ 08-001 ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)     - ภ 08-001 ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)     - (งบ สถ.)

(ม.6)

31 นางสาวแวกีหสะ อามะ ศษ.บ. ภ 08-002 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก     - ภ 08-002 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก     - (งบ สถ.)

(การศึกษาปฐมวัย)

หมายเหตุที่ ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

การศึกษา

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม เงินเดือน
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พนักงานจางตามภารกิจ
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12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง 
องคการบริหารสวนตําบลตะโละ ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล โดยการ

จัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทําให
การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหพนักงานสวนตําบลทุกคนทุก
ตําแหนงไดมีโอกาสท่ีจะไดพัฒนาภายในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ท้ังนี้ วิธีการพัฒนาอาจใชวิธี
ใดวิธีหนึ่ง หรืออาจหลายวิธีก็ได เชน พัฒนาโดยใชวิธีการปฐมนิเทศ การฝกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอนงานจากบุคคลภายในองคกรดวยกันเอง เปนตน เพ่ือการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบลใหสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบ หรืองานอ่ืนท่ีไดรับหมายใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถ่ิน ตอไป  

ในการบริหารงานขององคกรตางๆทรัพยากรทางการบริหารท่ีสําคัญท่ีสุดขององคกรก็คือ
ทรัพยากรมนุษยขององคกรเนื่องจากทรัพยากรมนุษยเปนผูใชทรัพยากรทางการบริหารอ่ืนๆขององคกรในการ
ดําเนินงานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอกจากนี้ปริมาณและ
คุณภาพของบุคลากรก็เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จขององคกรซ่ึงการท่ีองคกรจะสามารถรักษาความสมดุล
ระหวางปริมาณคนกับปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรใหเหมาะสมไดอยางตอเนื่ององคกรจะตองมีการ
วางแผนการใชกําลังคนอยางเหมาะสมและมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององคกรใหมีศักยภาพอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

องคการบริหารสวนตําบลตะโละ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรผูปฏิบัติงานในองคกร
อันไดแก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางรวมถึงขาราชการฝายการเมืองในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลตะโละ ซ่ึงจะเปนผู ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตรของหนวยงานใหสําเร็จผลตาม
จุดมุงหมายของการพัฒนาท่ีกําหนดไวจึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานไวดังนี้ 

(1) จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมหรือการประชุมสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามหนวยงานตางๆโดยเฉพาะการฝกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืนๆ การเขารับการฝกอบรมท่ีหนวยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัด
ข้ึนเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) จัดใหมีการฝกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัดโดยองคการบริหารสวน
ตําบล   ตะโละเปนผูจัดอบรมเองหรือรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 

(3) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความรูหรือประสบการณในการทํางานระหวาง
เจาหนาท่ีทองถ่ินดวยกันเองหรือผูชํานาญงานหรือผูเชี่ยวชาญจากสวนราชการอ่ืนๆตลอดจนถึงการขอรับ
คําแนะนําปรึกษาจากผูกํากับดูแลหนวยงานตรวจสอบอ่ืนๆ เชนสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนตน 

(4) จัดใหมีการศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการบริหารจัดการองคกรหรือการพัฒนาทองถ่ินในดานตางๆเพ่ือใหบุคลากร
สามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาปรับใชหรือประยุกตใชในการปฏิบัติงานอันจะเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานใหสูงข้ึน 

/(5) สงเสริม... 
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(5) สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหตระหนักถึงการเปนผูรับใชประชาชนในพ้ืนท่ีการ
ใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็วเสมอภาคและท่ัวถึงอํานวยความสะดวกและลดข้ันตอนการใหบริการ
ประชาชนเพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการไดรับความพึงพอใจจากการใหบริการของเจาหนาท่ี 

(6) สงเสริมและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงาน
มากข้ึนเพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการใหบริการประชาชนลงลดความ
ซํ้าซอนของงานและการใชทรัพยากรท่ีไมจําเปนลงอันจะเปนการใชงบประมาณของหนวยงานใหคุมคามากข้ึน 
  (7) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาองคความรูในวิชาชีพของตนอยางตอเนื่องผาน
การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบรวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือใหบุคลากรไดรับความรูและสามารถ
ประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนและสงเสริมใหหนวยงานเปน
องคกรแหงการเรียนรูตอไป 

(8) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรนําหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมา
ใชอยางตอเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดท่ีรัฐบาลกําหนด 
 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
   องคการบริหารสวนตําบลตะโละ ไดประกาศหลักการในดานคุณธรรมและจริยธรรมของ
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง เพ่ือใหยึดเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ขอ 1. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ขอ 2. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
  ขอ 3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน 
  ขอ 4. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
  ขอ 5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
  ขอ 6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  ขอ 7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
  ขอ 8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  ขอ 9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 
………………………………………………………………. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
  
 

คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลตะโละ 
                       ท่ี 196 /๒๕60 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

(ประจาํปงบประมาณ 2561 – ๒๕63) 
------------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และขอ ๑๕ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี 
เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕45 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕63) 
ประกอบดวย 

1. นายกองคการบริหารสวนตําบล                   เปนประธานกรรมการ  
2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล              เปนกรรมการ 
3. ผูอํานวยการกองคลัง               เปนกรรมการ 
4. ผูอํานวยการกองการศึกษา ฯ              เปนกรรมการ 

 5. หัวหนาสํานักปลัด        เปนกรรมการและเลขานุการ   

 ใหคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ตรวจสอบการใชตําแหนงขององคการบริหาร
สวนตําบลใหเปนไปอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ือควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ไมใหเกินกวารอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําปมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ในแผนอัตรากําลังกําหนดใหแสดงขอมูลอัตรากําลังท้ังพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางอยูในฉบับเดียวกัน ซ่ึงไดแก ขอมูลตําแหนงและอัตราของพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการ
บริหารสวนตําบล และพนักงานจางทุกประเภท ท่ีตั้งจายจากหมวดเงินเดือน คาจากของทองถ่ินและท่ีต้ังจาย
จากการไดรับจัดสรรเงินเดือน คาจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ใหการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) เปนไปอยางถูกตองตามแนวทางของหนังสือสั่งการ  และใหเสนอรางแผน
อัตรากําลัง 3 ป ฯ ตอ ก.อบต.จังหวัด ภายในเดือน สิงหาคม 2560 ใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560  
เปนตนไป 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง ณ  วันท่ี  3  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560                                             
 
 
 
 

(นายมะกะตา  อาแว) 
                                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลตะโละ 



 
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตะโละ 

เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  
------------------------------ 

 ตามที่คณะกรรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี(ก.อบต.จังหวัดปตตานี)ในการ
ประชุมครั้งท่ี 9/2558 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2558 เห็นชอบใหกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรม
ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ยึดถือเปนหลักการ แนวทางปฏิบัติและเปนเครื่องกํากับความประพฤติตน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับและประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล   
จังหวัดปตตานี (ก.อบต.จังหวัด) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง จึงออกประกาศองคการบริหารสวนตําบลตะโละ 

 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลตะโละ มีหนาท่ีดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 
4. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

ท้ังนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 

)นายนิมะ  เจะอาแว(  
นายกองคการบริหารสวนตําบลตะโละ 

 



 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตะโละ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศจริยธรรม คุณธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 

ประจําป พ.ศ. 2561 - 2563 
********************************************************* 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลตะโละไดประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ปประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ซ่ึงความตามขอท่ี 13 ไดประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลตะโละ ไปแลวนั้น โดยมีวัตถุประสงค ดังนี ้
  1. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบลตะโละใหมีความโปรงใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

 2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ 

3. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับเพ่ิมความนาเชื่อถือเกิดความเชื่อม่ันแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไปตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
  4. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบลตะโละในทุกระดับ โดยฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขตสรางระบบความรับผิดชอบของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลตะโละตอตนเองตอองคกรผูบังคับบัญชาประชาชนและสังคมตามลําดับ 

 5. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน
รวมท้ังสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
  ท้ังนี้รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับในสวนราชการ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลตะโละทุกคน  ใหพ่ึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎบังคับขอ
อ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพในการนี้เพ่ือใหการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเปนไปในแนวทางเดียวกัน
อันกอใหเกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมของ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลตะโละ  
อําเภอยะหริ่ง  จังหวัดปตตานี  ประจําป พ.ศ. 2561 - 2563 รายละเอียดปรากฏตามแนบทายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ วันท่ี 16  เดือน ตลุาคม พ.ศ.2560 
 
 
 
 

   (นายมะกะตา  อาแว) 
                 นายกองคการบรหิารสวนตําบลตะโละ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลตะโละ ลงวันท่ี 16 ตุลาคม  2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางปฏิบตัติามประมวลจริยธรรม  
ของพนกังานสวนตําบลและพนกังานจาง 

องคการบริหารสวนตําบลตะโละ 
อําเภอยะหร่ิง  จังหวดัปตตาน ี 

 



1. รายไดรวมเงินอุดหนุน ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 33,300,000   บาท

2. งบประมาณรายจายดานเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจาง ตามรายการดังนี้

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน (บาท)

1 เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบเงินเดือน 6,808,080              

(1) เงินเดือน (ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น) 6,283,320               

(2) เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร (ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น) 378,000                  

(3) เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน เชน

     - เงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.)

     - เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 18,960                    

     - เงินเพิ่มพิเศษคาภาษามลายู (พ.ภ.ม.)

     - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 127,800                  

2 เงินคาจาง 1,679,388              

(1) เงินคาจางประจํา

(2) เงินคาจางชั่วคราว 1,528,668               

(3) เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับคาจาง เชน 

     - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 150,720                  

3 ประโยชนตอบแทนอื่น 1,798,000              

(1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่พิเศษ 1,302,000               

(2) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร

(3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 115,000                  

(4) เงินสวัสดิการการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

(5) เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ

    เฉพาะสําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจาง (แพทย พยาบาล ทันตแพทย ฯลฯ)

(6) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข สําหรับแพทย ทันตแพทย 

    เภสัชกรที่ไมปฏิบัติเวชปฏิบัติสวนตัว

(7) เงินคาเชาบาน 126,000                  

(8) เงินทําขวัญพนักงานสวนตําบลและลูกจาง ซึ่งไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยเพราะการปฏิบัติงาน

     ในหนาที่

(9) เงินเกี่ยวกับศพพนักงานสวนตําบลและลูกจาง ซึ่งถึงแกความตายในระหวางเดินทางไปราชการ

(10) เงินบําเหน็จลูกจางประจํา

(11) เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญพนักงานสวนตําบลที่มิใชตําแหนงครู (ชคบ.) รวมถึง

      เงินชวยเหลือรายเดือนผูรับบํานาญ ซึ่งลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุ

การจําแนกรายการคาใชจายเงินเดือน คาตอบแทน ประโยชนตอบแทนอื่น

ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลตะโละ   อําเภอยะหริ่ง   จังหวัดปตตานี



ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน (บาท)

(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000                  

(13) เงินทดแทนขาราชการวิสามัญ

(14) เงินสํารองสําหรับเงินเดือน และคาจางที่กําหนดใหม

(15) เงินสมทบทุนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 155,000                  

(16) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร

(17) บําเหน็จความชอบคาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ

       หรือชวยราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ

(18) คาใชจาย ตามขอ 7 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

      เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544

(19) เงินประโชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกขาราชการ หรือ

      พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจาง

รวม 10,285,468            

การตั้งงบประมาณรายจายเพื่อเปนคาใชจายดานบุคลากรทองถิ่น รวมทั้งสิ้น  10,285,468  บาท 

คิดเปนคาใชจายทั้งสิ้น รอยละ 26.72
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              (นายเสือ  พูนสุวรรณ) 
     ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตะโละ 



 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตะโละ 
เรื่อง  ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป  (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563)  

…………………………..…………………………… 

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลตะโละไดดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) เพ่ือใหการบริหารงานบุคคล การกําหนดตําแหนง การใชตําแหนงของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางเปนไปอยางตอเนื่อง สอดคลอง เหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจของ
องคกรการบริหารสวนตําบล ตลอดการกําหนดทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง โดยคํานึงถึงภาระคาใชจายในสวนท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 เปนตนไป นั้น 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี      
(ก.อบต.จังหวัดปตตานี) ในการประชุมครั้งท่ี 9/๒๕60 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน ๒๕60 เห็นชอบการจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ขององคการบริหารสวนตําบลตะโละ          ใน
กําหนดตําแหนง ประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนง ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง ๓ ป  

 องคการบริหารสวนตําบลตะโละ จึงประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 – พ.ศ.2563)  

   ประกาศ ณ วันท่ี 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.  2560 
 
 
 
      (นายมะกะตา  อาแว) 
               นายกองคการบริหารสวนตําบลตะโละ  


