แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕63)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา
………………………………..
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งกาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรื อพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) กาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการหรื อพนักงานส่ว นท้องถิ่น ว่า จะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่ว นราชการใด จานวนเท่าใด ให้ คานึงถึง
ภาระหน้าที่ความรับ ผิดชอบ ลั กษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านบุค คลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) จัดทาแผน
อัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)กาหนด
๑.๒ คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการ
กาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) จัดทา
แผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.) แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง เพื่อวิเคราะห์
อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์ การวาง
แผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลังและกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
๑.๓ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา จึงได้จัดทาแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕61–๒๕63) ขึ้น
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๒. วัตถุประสงค์
2.1 วัตถุประสงค์จากการจัดทาแผนอัตรากาลังสามปี
๒.๑.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้าซ้อน
๒.1.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.1.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลว่าถูกต้องเหมาะหรือไม่
๒.1.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตะโละแมะนา ให้เหมาะสม
๒.1.5 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีการวางแผนอัตรากาลัง การจัดสรรงบประมาณและบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมี
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เ ป็น
อย่างดี
๒.1.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
๒.๒ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดทาแผนอัตรากาลังสามปี
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนตาบลที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา กาลังคน
ตามตาแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ
2.2.2 องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา มีอัตรากาลังที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
บริหาร สร้างขวัญกาลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน
2.2.๓ การจัดทาแผนอัตรากาลังทาให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถตรี ยม
การรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้
2.2.๔ การจั ด ทาแผนอั ตราก าลั ง ทาให้ ทราบข้ อมู ล พื้ นฐานด้า นทั้ง จุด แข็ ง จุด อ่ อน โอกาส และ
อุปสรรคของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพ ยากร บุคคล
ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ
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3. กรอบแนวคิด ขอบเขต ความสาคัญ และกระบวนการในการจัดทาแผนอัตรากาลังสามปี
3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกาลังคนในภาพรวมของ องค์กร ซึ่ง
นักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทยและองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้
• The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความหมายของการวางแผน
กาลังคน คือ“กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาทางานให้บรรลุเปูาหมายองค์กร และ
ดาเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการกาหนด กรอบอัตรากาลังในความหมาย
นี้อาจหมายถึงกระบวนการกาหนดจานวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์ กรต้องการเพื่อให้สามารถทางานได้ตาม
เปูาหมายขององค์กร
• International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของการวางแผน
กาลังคน คือ“การวางกลยุทธ์ด้านกาลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพกาลังคนของ
องค์กรที่มีอยู่ ในปั จ จุ บั น เปรี ย บเทีย บกับ ความต้องการก าลั งคนในอนาคตว่ามีส่ ว นต่ า งของความต้องการอย่างไร
เพื่อที่จะพัฒนาหรือวางแผนดาเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ” โดยการกาหนด
กรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการกาลังในอนาคตที่จะทาให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย
และวัตถุประสงค์ที่กาหนด (Mission-based manpower planning)
• ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า“เป็นกระบวนการใน
การกาหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จานวนเท่าไร และ
รวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กาหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้ งแต่งการสรรหา คัดเลือก
จากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุ คลากรภายในให้มีคุณสมบัติ ครบถ้วน
ตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลา เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่องค์การ”
• สานักงาน ก. พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน กาลังคนเชิงกล
ยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์ เกี่ยวกับอุปสงค์ และ
อุปทาน ด้านกาลั งคน เพื่ อน าไปสู่ การกาหนดกลวิ ธีที่จ ะให้ ได้ก าลั ง คนใน จ านวนและสมรรถนะที่ เหมาะสมมา
ปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากาลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อ
ธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง”
• กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคน ในคู่มือการจัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ว่ากาลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการ
กาหนดวัตถุป ระสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบั ติที่ดีที่สุ ดไว้ล่ ว งหน้าเพื่ อเป็นแนวทางส าหรับดาเนินการให้ เป็นไปตาม
เปูาหมายที่กาหนดไว้ โดยการดาเนินการอย่างเป็นระบบในการ วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทาน กาลังงาน เพื่อ
นาไปสู่การกาหนดวิธีการที่จะให้ได้กาลัง คนที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจานวน
และคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร จานวนอัตรากาลังที่เหมาะสมเลือกที่
มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ ต้ อ งการและคั ด เข้ า มาท างานในองค์ ก รในช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสม เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านได้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออี กนัยหนึ่ง การวางแผนกาลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จัก
ปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับ องค์กรต่อไป
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จากคาจากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกาหนดกรอบอัตรากาลังนั้นเป็นการระบุ
ว่าองค์กรต้องการจานวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้
องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเปูาหมายที่กาหนดไว้
3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
การวางกรอบอั ตราก าลั งให้ ส อดคล้ อ งกั บภาระงาน โดยวางประเภทของบุ คลากรภาครั ฐ ตามความ
เหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอานาจการบริหาร
จัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กาหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย ในการกาหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากาลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้
พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา ดังนี้
พนักงานส่วนตาบล:ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ ความรู้ความสามารถและ
ทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายหรือ ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการ
ทางานหรือมีอานาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น กาหนดตาแหน่ง แต่ละประเภทของ
พนักงานส่วนตาบลไว้ ดังนี้
- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด
- สายงานอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการกอง
- สายงานวิชาการ ได้แก่สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
• ลูกจ้างประจาปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ จึงมีการจ้าง ลูก จ้างประจาต่อเนื่องจนกว่าจะ
เกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการกาหนดอัตราขึน้ มาใหม่หรือ กาหนดตาแหน่งเพิ่ม จากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกตาแหน่ง
หากตาแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นตาแหน่งว่าง มีคนลาออก หรือเกษียณอายุราชการ โดยกาหนดเป็น๓ กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
- กลุ่มงานสนับสนุน
- กลุ่มงานช่าง
• พนักงานจ้าง:ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกาหนด ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้นหลักเกณฑ์การกาหนด พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลางด้วย บริบท ขนาด และปัจจัยหลาย
อย่างจึงกาหนดจ้างพนักงานจ้าง ๒ ประเภท ดังนี้
-พนักงานจ้างทั่วไป
-พนักงานจ้างตามภารกิจ

5
แผนภูมิแสดงอัตรากาลัง พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา

(2) แนวคิดเรื่องการกาหนดสายงานและตาแหน่งงาน ในส่วนราชการ
การจั ด สรรอั ต ราก าลั ง ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ ภาระงานตลอดจนการก าหนดสายงานและ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ กาหนดสาย
งานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอื้อต่อ ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การ
วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา ได้พิจารณาด้วยว่า
อัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติ และปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารกาหนดอัตรากาลังให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความ เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
สานักงานปลัดคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ แล แต่งตั้งให้พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างดารงตาแหน่งในสานักงานปลัดส่วนใหญ่จะเน้นที่ เรื่องการวางแผน นโยบาย
อานวยการทั่วไป การบริการสาธารณฯลฯส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใ ช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถ ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่ง ให้พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้าง ดารงตาแหน่ งในกองคลั ง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ฯลฯ ส่ว นวุฒิ
การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนด ตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่
ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง ความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
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กองช่าง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่ง ให้พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง การก่อสร้าง การออกแบบ การ
ประมาณราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนด ตาแหน่งของแต่ละ
สายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง ความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละ
คนมี
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่ง ให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา การบริการ
สาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนด ตาแหน่งของแต่ละสาย
งาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง ความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองสวัสดิการสังคม คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่ง ให้พนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองสวัสดิการสังคม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการปูองกันการ
แก้ไขปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ปุวยเอดส์ เพื่อตอบสนองความจาเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้อย่าง
ทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ของแต่ ล ะสายงาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานแต่ ล ะต าแหน่ ง สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ เ ต็ ม ความสามารถและตรงตามความรู้
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
การเปรียบเทียบอัตรากาลังพนักงานและพนักงานจ้างตามแผนอัตรากาลังสามปี (2561-2563 )
เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากาลังกับองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดเดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากู และองค์การบริหารส่วนตาบลน้าดา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งสองแห่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ใน
เขตพื้นที่ติดต่อกัน จานวนหมู่บ้านประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน
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3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตะโละแมะนา ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท างานจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง ๓ ปี
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นประธาน ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล หัวหน้าส่วนราชการเป็นคณะทางาน มีนักทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓
ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.2.1 วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้ องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒ นาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายผู้บริหารและ สภาพปั ญหาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา
3.2.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการภายในและการจัด ระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ ตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
3.2.3 กาหนดตาแหน่ ง ในสายงานต่ างๆ จานวนตาแหน่ ง และระดับตาแหน่ง ให้ เ หมาะสม กั บ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่างๆ
3.2.๔ กาหนดความ ต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนาโดยให้หัวหน้า
ส่วน ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้ พนักงานจ้าง ให้ตรงกับภารกิจและ
อานาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจานวนข้าราชการ ลูกจ้ างประจาใน
องค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบการกาหนดประเภท ตาแหน่งพนักงานจ้าง
3.2.๕ กาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง จานวนตาแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อานาจ หน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตะโละแมะนา
3.2.๖ จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่
สิบของงบประมาณรายจ่าย
3.2.๗ ให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
3.3 ความสาคัญของการกาหนดกรอบอัตรากาลังคน
การวางแผนกาลังคนและการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนมีความสาคัญ เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนตาบลและส่งผลกระทบต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนตาบล การกาหนดอัตรา
กาลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทาให้การจัดหา การใช้และการพัฒนา
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ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจึงมีความสาคัญ
และเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้
3.3.1 ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลตะ
โละแมะนา สามารถวางแผนกาลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะ
ช่วยทาให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรง
ลงได้
3.3.2 ทาให้ ทราบข้ อมู ล พื้ นฐานทั้ งด้ า นอุป สงค์ และอุ ปทานของทรั พยากรบุค คลที่มี อ ยู่ ใ น
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3.3.3 การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา ให้สอดคล้องกันทาให้การดาเนินการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนาไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ
3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกาลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุกาลังคน
ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการวางแผน
กาลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกาลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้นลงได้
3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา สามารถที่จะจัดจานวน ประเภท และ
ระดับทักษะของกาลั งคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทาให้กาลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งกาลังคนและองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา โดยรวม
3.3.6 การกาหนดกรอบอั ตราก าลั งคนจะท าให้ การลงทุ นในทรัพ ยากรบุค คลขององค์ การ
บริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ
3.3.7 ช่วยทาให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment
Opportunity : EEO) เนื่องจากการกาหนดกรอบอัตรากาลังจะนาไปสู่การวางแผนกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสาเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การ
พัฒนาและฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอด
ตาแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น
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3.4 กระบวนการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
3.4.๑ แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
3.4.๒ ประชุมคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา เช่น กฎระเบียบ การแบ่งส่วน
ราชการภายใน และกรอบอัตรากาลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น
3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตรากาลังในปัจจุบัน (Supply Analysis)
3.4.๓ เพื่ อ จั ด ท าร่ า งแผนอั ต ราก าลั ง ๓ ปี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตะโละแมะนา และส่ ง
คณะทางานเพื่อปรับแต่งร่างแผนอัตรากาลัง
3.4.๔ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตะโละแมะนา ขอความเห็ น ชอบร่ า งแผนอั ต ราก าลั ง ๓ ปี ต่ อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดปัตตานี
3.4.๕ องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจางบประมาณ
2561 – 2563
3.4.๖ องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา จัดส่งแผนอัตรากาลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อาเภอ และ
จังหวัด และส่วนราชการในสังกัด

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา
องค์ การ บริ ห ารส่ ว น ต าบ ลตะ โ ละ แมะ นา ได้ ยกฐ านะ จาก สภ าต า บลต ะโ ล ะแม ะน า
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539
ตาบลตะโละแมะนา เป็นตาบลหนึ่งของอาเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี คาว่า“ตะโละแมะนา” เป็นคา
ภาษามลายูพื้นเมือง หมายถึง ที่ราบลุ่มของนางแมะนา ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน โดยมีพื้นที่ครอบครองจานวนหลายสิบไร่ ใน
สมัยก่อนซึ่งกินเวลาเป็นร้อยปีมาแล้วในอดีต โดยมาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่หลังเดียว แยกจากชุมชน เมื่อราษฎรจะ
ออกไปประกอบกิจกรรมการเกษตร หรือจับสัตว์น้า จึงบอกต่อกันว่าจะไปตะโละแมะนา จึงมีชื่อเรียกสถานที่นี้ต่อๆ
มาจนติดปากว่าตะโละแมะนา เมื่อตั้งเป็นตาบลจึงใช่ชื่อว่าตาบลตะโละแมะนา
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา
ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา ตั้งอยู่ถนนทางหลวงสายโกตาบารู – พิเทน อาเภอทุ่ง
ยางแดง จังหวัดปัตตานี ระยะห่างจากอาเภอทุ่งยางแดงประมาณ ๕ กิโ ลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัด
ปัตตานี ประมาณ 45 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนหนึ่งของตาบลตะโละแมะนาเป็นที่ตั้ง ของศูนย์ราชการของอาเภอ ทุ่งยาง
แดง ตาบลตะโละแมะนา มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลท่าธง
อาเภอรามัน
จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ตาบลน้าดา
อาเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตาบลวังพญา อาเภอรามัน
จังหวัดยะลา
ติดต่อกับ
ตาบลเขาตูม อาเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
เนื้อที่
องค์การบริห ารส่ว นตาบลตะโละแมะนา มีเนื้อที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ๓๒.๐๑
ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๒๐,๐๑๐ ไร่
ภูมิประเทศ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเชิงเขาดินสู่ที่ราบต่าจนถึงลุ่มน้าเขตแบ่งตาบล ในฤดูน้าหลากมีน้าไหลผ่าน
ชุมชนลงสู่ที่ต่าและมีที่ราบลุ่มลักษณะเป็นทุ่งกว้างเหมาะสมในการทาการเกษตร ชุมชนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ราบสูงเชิงเขาดิน
และปุาโปร่ง บางส่วนตั้งอยู่สองข้างทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๑ สายพิเทน-โกตาบารู
จานวนหมู่บ้านทั้งหมด ๔ หมู่บ้าน
หมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนามีทั้งหมด ๔ หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ ๑ บ้านลูกไม้ไผ่
นายรอมลี ดายะ
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๒ บ้านแลแวะ
นายตอเยะ เจะหนะ
กานัน
หมู่ที่ ๓ บ้านตะโละแมะนา
นายกิพลี สาเหาะ
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๔ บ้านตะโละนิบง
นายมะตอเฮ ขามิ๊
ผู้ใหญ่บ้าน
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แผนที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา

ประชากร
ตาบลตะโละแมะนามีจานวนครัวเรือนทั้งหมด 983 ครัวเรือน และมีจานวนประชากรทั้งหมด ๓,
599 คน ซึ่งจาแนกเป็นชาย ๑,772 คน หญิง ๑,827 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ ๙๕%
จานวนประชากรที่อาศัยจริง
หมู่บ้าน
บ้านลูกไม้ไผ่
บ้านแลแวะ
บ้านตะโละแมะนา
บ้านตะโละนิบง
รวมทั้งหมด

จานวนเพศชาย
586
551
300
๓35
๑,772

จานวนเพศหญิง
571
550
317
๓89
๑,827

จานวนรวม
1,157
๑,101
617
724
๓,599

ครัวเรือน
484
240
124
๑35
๙83
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สภาพทางเศรษฐกิจ
๒.๑ อาชีพ
อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวในอัตราส่วน
ดังนี้
หมู่
ที่

พืน้ ที่ข้าว

พืน้ ทีย่ างพารา

พืน้ ทีผ่ ลไม้

พืน้ ที่ไม้ยนื ต้น

ไร่

ร้อยละ ไร่

ร้อยละ

ไร่

ร้อยละ

ไร่

1

249

17.57

4012

25.98

73

36.87

291

2

507

35.78

3711

24.03

50

25.25

3

206

14.54

3990

25.83

52

4

455

32.11

3731

24.15

รวม 1417

100

15444

100

พืน้ ทีพ่ ืชไร่พืชผัก

ร้อยละ ไร่

ร้อยละ

รวม
ไร่

ร้อยละ

82.64 242 41.86

4867

26.09

256

25.20 252 43.60

4776

25.60

26.26

159

15.65

45

7.79

4452

23.87

23

11.61

310

30.51

39

6.75

4558

24.44

198

100

1016

100

578

100

18653

100

จานวนสัตว์เลี้ยง
โค
608 ตัว
กระบือ
70 ตัว
แพะ
166 ตัว
แกะ
12 ตัว
ไก่
1,276 ตัว
เป็ด
378 ตัว
การใช้ดิน
ประกอบด้วยกลุ่มชุดดิน จานวน 8 กลุ่มดิน มีการปลูกยางพารา ข้าว ไม้ผล มะพร้าว พืชไร่ และ
พืชผัก สรุปการใช้ดิน ดังนี้
- ยางพารา
มีพื้นที่ปลูก
15,444 ไร่
- ข้าวนาปี
มีพื้นที่ปลูก
1,417 ไร่
- ไม้ยืนต้น
มีพื้นที่ปลูก
1,016 ไร่
- ไม้ผล
มีพื้นที่ปลูก
198 ไร่
- พืชไร่ , พืชผัก
มีพื้นที่ปลูก
578 ไร่
- สวนยางพารา
93 เปอร์เซ็นต์
- ทานา
5 เปอร์เซ็นต์
- อื่นๆ
๒ เปอร์เซ็นต์
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มีพื้นที่เกษตรกรรม ๑๘,๙๘๔ ไร่ แยกออกได้ดังนี้
- สวนยางพารา
๑๕,446
ไร่
- นาข้าว
๑,๔๑๗
ไร่
- พืชไร่/พืชผัก
๑,๙๙๖
ไร่
- สวนมะพร้าว
๑๒๑
ไร่
- สวนลองกอง
๑๒๕
ไร่
- สวนทุเรียน
๓๑
ไร่
- อื่นๆ (แตงโม)
๒๕๐
ไร่
๒.3 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
- ธนาคาร
1
- ปั้มน้ามันหลอดแก้ว
๙
- โรงงานอุตสาหกรรม
1
- โรงสี
๑
- ธุรกิจร้านค้าขนาดเล็ก
๒๒
- ธุรกิจบริการ
๓
- ตู้กดเงินสด (ATM)
2

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

สภาพสังคม
การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
๒
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
1
- โรงเรียนอาชีวะศึกษา
- โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ๑
- โรงเรียนสอนศาสนาวันเสาร์-อาทิตย์ (ตาดีกา) 6
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
๓
- ห้องสมุดประชาชน
๑
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑
- ศูนย์การเรียนชุมชน
๑
- ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน
๔
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล ๑
- ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรม
๑

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

สถาบันทางศาสนา
- สานักสงฆ์
- มัสยิด
- สุเหร่า

แห่ง
แห่ง
แห่ง

๑
๕
๒
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การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด ๓๐ เตียง
- ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลตะโละแมะนา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตารวจ
- ปูอมยามตารวจ
- ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

๑
1

แห่ง
แห่ง

๑
๑
4

แห่ง
แห่ง
แห่ง

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
การสัญจรไป-มาทางบกได้ทางเดียว โดยใช้ถนนทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๑ สายพิเทน – โกตาบารู
เป็น สายหลักผ่านถนนภายในเขตตาบล และการสัญจรภายในตาบลมีถนนลาดยางมะตอย สายโคกมุด-บ้านแล
แวะ และสายแลแวะ-เจาะบาแน ตัดผ่านหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และยังมีถนนหินคลุก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
เพื่อใช้ติดต่อระหว่างชุมชนและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
การติดต่อสื่อสาร
- ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขย่อย
- สถานีชุมสายโทรศัพท์
- เสาส่ ง สั ญ ญาณโทรศั พ ท์

๒
๑
3

แห่ง
แห่ง
แห่ง

ไฟฟ้า
มีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้านและไฟฟูาสาธารณะในการให้แสงสว่างเพื่อใช้ประโยชน์ต่าง ๆ และ
อานวยความสะดวกและความปลอดภัยภายในหมู่บ้านอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน
แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า,ลาห้วย
- บึง,หนองน้า

๕
๑

แห่ง
แห่ง

แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- บ่อน้าตื้น
- ประปาหมู่บ้าน
- สระเก็บน้า

๒๐๖
๔
7

บ่อ
แห่ง
แห่ง
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ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ตาบลตะโละแมะนามีปุาไม้ยางแดงเป็นพันธ์ไม้หายากประมาณ ๕๐ ไร่ ซึ่งควรอนุรักษ์และจัดเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีพรุทุ่งยางแดงเป็นพื้นที่มีพันธุ์ไม้และสัตว์ต่างๆ หลากหลายชนิดตามธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม เช่น โกงกาง โมก เป็นต้น
มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน
๓ รุ่น
๑๒๐
คน
- อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
๑ รุ่น
๕๐
คน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๑) จานวนบุคลากร
จานวนบุคลากรทั้งสิ้น
๓๓ คน
- ฝุายบริหารท้องถิ่น
จานวน
คน
- ฝุายนิติบัญญัติ(สภาท้องถิ่น)
จานวน
๘
คน
- พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
จานวน
๒๑ คน
แยกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้
- อัตรากาลังในสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๙
คน
- อัตรากาลังในกองคลัง
๓
คน
- อัตรากาลังในกองช่าง
๖
คน
- อัตรากาลังในกองการศึกษา
๓
คน
- อัตรากาลังในกองสวัสดิการสังคม
1
คน
ดังโครงสร้างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลตะโละแมะนา (แสดงประกอบ)
ระดับการศึกษาของบุคลากร
- ประถมศึกษา
๙
คน
- มัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา
๙
คน
- ปริญญาตรี
๑๓
คน
- สูงกว่าปริญญาตรี
๒
คน
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
(๑) การรวมกลุ่มของประชาชน
อานวยกลุ่มทุกประเภท
แยกประเภทกลุ่ม
กลุ่มอาชีพ
กลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มอื่นๆ

๘

กลุ่ม

๗
๑
๕

กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
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(๒) จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตาบล)
ภู มิ ป ระเทศและที่ ตั้ ง ของตาบลเหมาะสาหรั บ การขยายตั ว ของชุ ม ชนในอนาคต โดยจัด
ให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและยังสามารถสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน ประกอบกับประชาชนในตาบลตะโละแมะนามีความสามารถการเย็บปักถักร้อย โดยได้จัดตั้ง
กลุ่มปักจักรผ้าคลุมผมของผู้หญิงชาวมุสลิมขึ้น และได้รับรางวัล OTOP ระดับ ๓ จึงควรสนับสนุนและพัฒนารูปแบบ
การผลิต ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักทั่วไป และสารวจทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากการ สารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ตะโละ
แมะนา พบปั ญหาและความต้องการความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจาปี 2561 –
2564 แบงออกเปนดานตางๆ เพื่อสะดวกในการดาเนินการแกไขใหตรงกับความตองการประชาชนอยางแทจริง เช่น
ด้าน
สภาพปัญหา
๑. ปัญหาโครงสร้าง ๑. ระบบประปาภายใน
หมูบ่ ้านมีไม่ทั่วถึงและไม่ได้
พื้นฐาน
มาตรฐาน
๒. ถนนภายในหมู่บ้าน
ชารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ
3. ระบบโทรศัพท์มีไม่
เพียงพอและครอบคลุมทั้ง
ตาบล
๒. ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ

ความต้องการ
1. ให้ปรับปรุง ซ่อมแซม
สร้างถนนคอนกรีตคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนลาดยาง
2. อยากให้มีประปาดื่มได้
3. อยากให้มีโทรศัพท์
สาธารณะในหมู่บ้าน

แนวทางแก้ไข
1. ปรับปรุง ซ่อมแซม
สร้างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนลาดยาง
2. ติดตั้งระบบประปา
ดื่มได้
3. ติดตั้งโทรศัพท์
สาธารณะให้เพียงพอ
ทุกหมู่บ้าน
1. กลุ่มอาชีพต่างๆ ขาด 1. อยากให้มีเงินทุน
1. ส่งเสริมให้มเี งินทุน
ความรู้และเงินทุนในการ หมุนเวียนสาหรับกลุ่มอาชีพ หมุนเวียนสาหรับกลุ่ม
ดาเนินงาน
ต่าง ๆ
อาชีพต่าง ๆ
2. ผลผลิตทางการเกษตร 2. ต้องการฝึกทักษะอาชีพ 2. ส่งเสริมการฝึก
ตกต่าและคุณภาพต่า
3. อยากให้มีร้านค้าชุมชน ทักษะอาชีพ
3. ราษฎรขาดความรู้ใน และลานค้าชุมชน
3. ก่อสร้างร้านค้า
การร่วมกลุ่มประกอบอาชีพ 4. ต้องการฝึกอบรมกลุ่ม
ชุมชนและลานค้า
4. ไม่มีตลาดรองรับ
อาชีพต่าง ๆ
ชุมชน
ผลผลิตทางการเกษตร
4. จัดฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ
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ด้าน
สภาพปัญหา
3. ปัญหาด้านสังคม 1. คนชรา เด็ก ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส ไม่ได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง
2. เด็กและเยาวชนมี
สถานที่และอุปกรณ์กีฬา
และออกกาลังกายไม่
เพียงพอ
3. ยังมีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดเข้ามาในกลุ่ม
เยาวชน

ความต้องการ
1 .อยากให้มีงบประมาณ
ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ติด
เชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
2. อยากให้มีสนามกีฬา
อุปกรณ์กีฬา ให้เด็กและ
เยาวชนเล่นกีฬาต้าน
ยาเสพติด
3. อยากให้มีฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด

แนวทางแก้ไข
1 .สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
2. สร้างสนามกีฬา
อุปกรณ์กีฬา ให้เด็กและ
เยาวชนเล่นกีฬาต้านยา
เสพติด
3. สนับสนุนงบประมาณ
ในการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการปูองกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
4. ปัญหาด้าน
1. ประชาชนขาดความ
1. อยากให้ อบต.ให้ความรู้ 1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้
การเมืองการบริหาร สนใจในการให้ความร่วมมือ ด้านกฎหมายและความรู้ ด้านกฎหมายและความรู้
ในการบริหารงาน
เกี่ยวกับ อบต. ให้กับ
เกี่ยวกับ อบต. ให้กับ
2. ประชาชนขาดความ
ประชาชน
ประชาชน
กระตือรือร้นในการออกไป 2. อยากให้มีการจัด
2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ด้านประชาธิปไตยแก่
3. บุคลากรในสานักงานมี ประชาธิปไตย
ประชาชน
ไม่เพียงพอ
3. จัดหาบุคลากรให้
3. จัดหาบุคลากรให้
เพียงพอและเหมาะสมกับ เพียงพอและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
5. ปัญหาด้าน
1.ประชาชนขาดจิตสานึก 1. อยากให้มีการมีการจัด 1.จัดให้มีการฝึกอบรม
ฝึกอบรมการจัดเก็บและคัด การจัดเก็บและคัดแยก
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการช่วยกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
แยกขยะ
ขยะ
และสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
2. อยากให้ อบต.ให้ความรู้ 2. ให้ความรู้แก่
2. ประชาชนไม่ให้ความ
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
ประชาชนในการคัดแยก
สนใจในการคัดแยกขยะ
และกาจัดขยะ
ขยะ และกาจัดขยะ
และการกาจัดขยะ
3. อยากให้มีการจัด
3. จัดฝึกอบรมด้าน
3. ประชาชนไม่มีสถานที่ ฝึกอบรมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทิ้งขยะส่วนรวม การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
และที่พักอาศัย
สิ่งแวดล้อม
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ด้าน
6. ปัญหาด้าน
สาธารณสุข

7.ปัญหาด้าน
การศึกษาและ
วัฒนธรรม

สภาพปัญหา
1. มีการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก
2. มีการแพร่ระบาดของ
โรคเอดส์
3. อ.ส.ม.ขาดความรู้และ
งบประมาณที่จากัดในการ
ดาเนินการ

ความต้องการ
1. อยากให้ อบต. ให้
ความรู้เรื่องโรค
ไข้เลือดออก และการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
2. อยากให้มีการส่งเสริม
และให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
เอดส์
3. ให้การสนับสนุนและให้
ความรู้แก่ อ.ส.ม. ในการ
ปฏิบัติหน้าที่
1.ประชาชนขาดความ
1. อยากให้เด็กและ
เยาวชน ได้ศึกษาต่ออย่าง
ร่วมมือในการดาเนิน
กิจกรรมทางประเพณีหาก ต่อเนื่อง
ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทน 2. อยากให้มีการส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
2.ประชาชนด้อยโอกาส
ต่างๆ ภายในตาบล
3. อยากให้มีวัสดุอุปกรณ์
ทางการศึกษา
การเรียนการสอนให้เด็ก
4. อยากปรับปรุงและ
จัดหาหนังสือให้กับที่อ่าน
หนังสือประจาหมู่บ้าน

แนวทางแก้ไข
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออก และทาลาย
แหล่งเพาะพันธ์ลูกน้าใน
พื้นที่
2. ส่งเสริมและให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส์
3. สนับสนุนและให้
ความรู้แก่ อ.ส.ม. ในการ
ปฏิบัติหน้าที่
1. ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน ได้ศึกษาต่ออย่าง
ต่อเนื่อง
2.ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆ ภายใน
ตาบล
3.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอนให้เด็ก
4. ปรับปรุงและจัดหา
หนังสือให้กับที่อ่าน
หนังสือประจาหมู่บ้าน
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๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริห ารส่วนตาบลตะโละแมะนานั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตะโละแมะนา ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะ
นา จะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความ
เข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัย ของประชากร นอกจากนั้นยังได้เ น้นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้การศึกษาและพัฒนา
เยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ
นั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบ
ว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT
องค์การบริหารส่วนตาบล ตะโละแมะนา กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปั ญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก ( มาตรา ๖๗ (๑) )
(๒) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ( มาตรา ๖๘ (๑) )
(๓) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ( มาตรา ๖๘ (๒) )
(๔) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า ( มาตรา ๖๘ (๓) )
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ ( มาตรา ๑๖ (๔) )
(๖) การสาธารณูปการ ( มาตรา ๑๖ (๕) )
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๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ (มาตรา๖๗ (๖))
(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓))
(๓) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา
๖๘(๔))
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(มาตรา ๑๖ (๑๐))
(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(มาตรา ๑๖ (๒))
(๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖
(๑๕))
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙))
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔))
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(มาตรา ๖๘ (๘))
(๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓))
(๔) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓))
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(มาตรา ๑๖ (๑๗))
(๕) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘))
๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖))
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕))
(๓) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗))
(๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐))
(๕) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒))
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘ (๑๑))
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))
(๘) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗))
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๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(มาตรา ๖๗ (๗))
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗ (๒))
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒))
๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗ (๘))
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕))
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙))
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(มาตรา ๑๗ (๑๘))
๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(มาตรา ๑๗ (๒))
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจาเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙))
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๖))
(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(มาตรา ๑๗ (๓))
(๕) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่ ว น
ท้องถิน่ อื่น (มาตรา ๑๗ (๑๖))
ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถ
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
หมายเหตุ : มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
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6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา วิเคราะห์แล้วพิจารณากาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่
จาเป็นต้องดาเนินการ ดังนี้
ภารกิจหลัก
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
5. ด้านการสงเคราะห์ การพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส สวัสดิการของคนในชุมชน
6. ด้านการปูองกันยาเสพติด
7. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
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7.สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
วิเคราะห์อัตรากาลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับ
องค์กร ซึ่งช่วยผู้บริ หารกาหนด จุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้ อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปั จจั ย ต่า ง ๆ ต่อ การทางานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT
Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ของ
องค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน
ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้อง
ปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรนามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้
1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่
1.1 S มาจาก Strengths
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล
องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์
1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่
2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถึง โอกาส เป็น ผลจากการที่ส ภาพแวดล้ อม ภายนอกขององค์กรเอื้อประโยชน์ห รือ
ส่งเสริมการ ดาเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก
แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ ประโยชน์
จากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats
หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหารจาเป็นต้อง
ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา (ระดับตัวบุคลากร)
จุดแข็ง S
1. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้ อบต.
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยทางาน
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทาให้การทางานละเอียด
รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว โดยใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้

จุดอ่อน W
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต.
2. ท างานในลั ก ษณะเชื่ อ ความคิ ด ส่ ว นตั ว มากกว่ า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ
3. มีภาระหนี้สิน

โอกาส O
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิดความ
ร่วมมือในการทางานง่ายขึ้น
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา
3. ชุมชนยั งมีความคาดหวังในตัว ผู้ บ ริ ห ารและการ
ทางานและ อบต.ในฐานะตัวแทน

ข้อจากัด T
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน
3. พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา (ระดับองค์กร)
จุดแข็ง S
จุดอ่อน W
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ
2. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
2. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงานมี
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี
ทางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน
3. อาคารสานักงานคับแคบ
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน
6. ส่งเสริมให้มีการนาความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
โอกาส O
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน
3. บุ คลากรมีถิ่น ที่อยู่กระจายทั่ว เขต อบต. ทาให้ รู้
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพิ่มขึ้น
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์

ข้อจากัด T
1 . มี ร ะ บ บ อุ ป ถั ม ภ์ แ ล ะ ก ลุ่ ม พ ร ร ค พ ว ก จ า ก
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ ค รื อ ญ า ติ ใ น ชุ ม ช น ก า ร
ดาเนินการทางวินัยเป็น ไปได้ยากมัก กระทบญาติ พี่
น้อง
2. ขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญบางสายงาน
คว า มรู้ ที่ มี จ ากั ด ท า ใ ห้ ต้ องเ พิ่ ม พู นค ว าม รู้ ใ ห้
หลากหลายจึงจะทางานได้ ครอบคลุ มภารกิจ ของ
อบต.
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จานวน
ประชากร และภารกิจ
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แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา
“ชุมชนก้าวหน้า ตาบลก้าวไกล เศรษฐกิจเด่นดัง ตาบลสันติสุข”
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจที่ ๑ ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
พันธกิจที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
พันธกิจที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ ๕ การส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมการรักษาความมั่นคง และเสริมสร้างสันติสุข
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข็มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ชุมชนและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน
ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านเกษตร และปสุสัตว์ตาม
แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่สู่นิคม อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
๓. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดาริ
๔. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีตลาดกลางจาหน่ายสินค้า
6. ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์
๗. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า
OTOP
๘. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการจัดการและการตลาด
๙. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
๑๐.รณรงค์ให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสานึกในการประหยัดและลด
หนี้สินในระดับครัวเรือน
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอก
ระบบทุกระดับ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมที่สอดคล้องตามความ
ต้องการของประชาชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถาน ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้มีส่วนร่วมในด้านการ
แสดงออกด้านความคิดและมีนิสัยรักในการเรียน
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มี
คุณธรรมนาความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน
๗. ส่งเสริมทานุบารุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่าง ๆ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
๘. ส่งเสริมบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่นและภูมิปัญญา ท้องถิ่น
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและ
สถาบันครอบครัว
๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองเด็ก สตรี เยาวชน ผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนโดยทั่วไป
๑๑. ควบคุมและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอด
ถึงการบาบัด ฟื้นฟูทั้งทางด้าน ร่างกาย และจิตใจแก่ผู้ติดยา
เสพติด
๑๒ .ส่งเสริมการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
๑๓. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพตามวิธีชุมชน
๑. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกกาลังกาย
และกิจกรรมนันทนาการ
๒. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการกีฬา สู่ความเป็นเลิศ
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
๕. ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทุกประเภท
๖. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาและการท่องเที่ยว
๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการ การกีฬาและการท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการโดยเน้นการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน
๘. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน
องค์กร
๒. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนา
สถานที่การปฏิบัติงาน
๓. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๔. พัฒนาและสร้างระบบการให้การบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
๕. ปรับปรุงรูปแบบการทางาน อานวยความสะดวก ลด
ขั้นตอนกระบวนการทางาน
๖. พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของ
องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน

๑. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บารุงรักษาทางคมนาคม และ
ระบบชลประทาน
๒. พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร และการขนส่ง
๓. จัดให้มีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
๔. ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้าอุปโภค บริโภค และระบบ
ประปา
๕. จัดทาผังเมืองและผังตาบล

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

๑. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสานึกในการร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
๔. จัดทาระบบกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบาบัดน้า
เสีย
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและปูองกัน
ภัยพิบัติ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ส่งเสริมการรักษาความมั่นคง และเสริมสร้างสันติ
สุข

แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยใน ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดสันติสุข
๓. ส่ งเสริมให้ ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการ
สนับสนุนงานปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย ตลอดถึงการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

31

ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข็มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ชุมชนและ
การแก้ไขปัญหาความยากจน
ส่งเสริมการรักษาความมั่นคง
และเสริมสร้างสันติสุข

การพัฒนาคนและสังคม
ให้มีคุณภาพ
ชุมชนก้าวหน้า ตาบลก้าวไกล
เศรษฐกิจเด่นดัง ตาบลสันติสุข

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การพัฒนาการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน

การพัฒนากีฬาสู่ความ
เป็นเลิศและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

การบริหารจัดการที่ดี

32
8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา ได้วิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไข และความ
ต้องการของประชาชน ทาให้มีภารกิจหน้าที่ตามที่ ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดาเนินการซึ่งเป็นอานาจ
หน้าที่ ที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริห ารส่ว นตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา
สามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจอย่างครบถ้วน
มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรองรับภาร กิจการ
ถ่ายโอนในอนาคตข้างหน้า จึงจาเป็นต้องกาหนดโครงสร้างส่วนราชการให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตาบล มีส่วนราชการและมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. สานักงานปลัด อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล
และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบล โดยเฉพาะ รวมทั้ง
กากับ เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่ว นตาบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและ
แผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล และงานสนับสนุนส่วนราชการอื่น
2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษา และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ
เงินอื่นๆงานเกี่ยวกับการจัดงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุม
เงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้าง และซ่อมบารุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งาน
แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม
การบารุงรักษาเครื่องจักรกล งานเกี่ยวกับแผนงาน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และ
ทรัพย์สิน ต่างๆ เพื่อประโยชน์ ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทานุบารุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ
ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย
5. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริม
สวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน และงานธุรการ งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ งานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุ วยเอดส์ งานสารวจข้อมูลเพื่อจัด
สวัสดิการสังคม งานสารวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมสวัสดิการให้แก่เด็กและเยาวชน งานประสานและร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม งานให้คาปรึกษา แนะนา ในด้านการส่งเสริมและสวัสดิการ
สังคม งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
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8.1 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานอานวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานกิจกรรมสภา
- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานอื่นๆที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ส่วนใด
1.2 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ
1.3 งานนิติการ
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติตาบล
- งานร้องเรียน/ร้องทุกข์และอุทธรณ์
1.4งานบริหารงานบุคคล
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานตรวจสอบภายใน
1.5งานบรรเทาสาธารณภัย
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานกู้ภัย
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1. สานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานอานวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานกิจกรรมสภา
- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานอื่นๆที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ส่วนใด
1.2 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ
1.3 งานนิติการ
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติตาบล
- งานร้องเรียน/ร้องทุกข์และอุทธรณ์
1.4 งานบริหารงานบุคคล
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานตรวจสอบภายใน
1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานกู้ภัย
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู

หมาย
เหตุ
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
- งานการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
2.2 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุคุรุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
- งานการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
2.2 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง
-งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบ
3.2 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟูาสาธารณะ
- งานระบายน้า

3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบ
3.2 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟูาสาธารณะ
- งานระบายน้า

หมาย
เหตุ
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานวิชาการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานข้อมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานพัฒนาการเรียนการสอน
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล
- งานการศาสนาและวัฒนธรรม
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ
- งานศูนย์วัฒนธรรม

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารวิชาการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานข้อมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานพัฒนาการเรียนการสอน
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานการศาสนาและวัฒนธรรม
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ
- งานกิจการเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและสันทนาการ

5.กองสวัสดิการสังคม
5.๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการสังคม
- งานสุสานและฌาปนสถาน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานด้านกีฬาและสันทนาการ
- งานสวนสาธารณะ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.2. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
- งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
- งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี
- งาน Oscc
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

5.กองสวัสดิการสังคม
5.๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการสังคม
- งานสุสานและฌาปนสถาน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานด้านกีฬาและสันทนาการ
- งานสวนสาธารณะ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.2. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
- งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
- งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี
- งาน Oscc
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

หมาย
เหตุ
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8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
จากการวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งของภารกิจที่ดาเนินการและข้อจากัดด้านงบประมาณ องค์การ
บริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา จึงได้กาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ซึ่งสามารถนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งข้อมูล
ในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้
กรอบอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล ๓ ปีงบประมาณปี ( ๒๕61–๒๕63)

ลาดับที่
1

2

ส่วนราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
สานักงานปลัด (01)
พนักงานส่วนตาบล
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม
1

อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า
2561 2562 2563
1
1
1

เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

2561
-

2562
-

2563
-

1

1

1

1

-

-

-

ขอให้
ก.อบต.
สรรหา

3

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

1

1

1

1

-

-

-

4

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

1

1

1

1

-

-

-

5

นิติกรปฏิบตั ิการ

1

1

1

1

-

-

-

6

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

1

1

1

1

-

-

-

7

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

1

1

1

1

-

-

-

8

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป

2

2

2

2

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

รับโอน

9

กองคลัง (04)
พนักงานส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ขอใช้บัญชี
กสถ.

10

นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.

1

1

1

1

-

-

-

รับโอน

11

เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.

1

1

1

1

-

-

-

ขอใช้บัญชี
กสถ.
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ลาดับที่

ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า
2561 2562 2563

เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

2561

2562

2563

12

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

1

1

1

1

-

-

-

13

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

4

4

4

4

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

14

กองช่าง (05)
พนักงานส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

15

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

16

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป

17

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)
พนักงานส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

18

นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.

1

1

1

1

-

-

-

19

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป

1

1

1

1

-

-

-

20

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครู คศ.1

2

2

2

2

-

-

-

22

ครูผดู้ ูแลเด็ก ครูผู้ช่วย

1

1

1

1

-

-

-

รับโอน

รอการ
สรรหา
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ลาดับ
ที่

23
24

ส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม (11)
พนักงานส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
รวม

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า

เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

28

28

28

28

-

-

-

ขอให้
ก.อบต.
สรรหา

๔๐

๔๑

๔๒

๔๓

๔๔%%
4๔๓29

๔๔
10. แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

สานักปลัด
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

งานบริหารงานทั่วไป
งานนโยบายและแผน
งานนิติการ
งานบริหารงานบุคคล
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัฒนธรรม
กองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

กองช่าง
ผู้อำนวยกำรกองช่ ำง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
1. งานออกแบบก่อสร้างและควบคุมอาคาร
2. งานประสานสาธารณูปโภค

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

กองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

๑.งานบริหารการศึกษา
๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

๑.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๒.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
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โครงสร้างของสานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

งานบริหารงานทั่วไป

งำนนิตกิ ำร

งานนโยบายและแผน

- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (-)

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
(1)
- คนงานทั่วไป (๑)

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑)
- คนงานทั่วไป (๑)

ประเภท

อานวยการท้องถิ่น

ระดับ
จานวน

ต้น
1

กลาง
-

สูง
-

- นิตกิ รปฏิบัติการ (1)

งานบริหารงานบุคคล

- นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ (1)

วิชาการ
ปฏิบัติการ
1

ชานาญการ
2

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
1

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

อาวุโส
-

พนักงานจ้าง
(ประเภท)
ทั่วไป ภารกิจ
2
1

รวม
8
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โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (-)

งานการเงินและบัญชี

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๑)

- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. (-)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1)

ประเภท

อานวยการท้องถิ่น

ระดับ
จานวน

ต้น
-

กลาง
-

สูง
-

วิชาการ
ปฏิบัติการ
-

ชานาญการ
-

ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (-)

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)

- คนงานทั่วไป (๑)

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

อาวุโส
-

พนักงานจ้าง
(ประเภท)
ทั่วไป ภารกิจ
1
3

รวม
4
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โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑)

งานประสานสาธารณูปโภค

งานออกแบบก่อสร้างและควบคุม
อาคาร

- นายช่างโยธา ปง/ชง ()
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา (๑)

- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา (1)
- คนงานทั่วไป (4)

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(1)

ประเภท

อานวยการท้องถิ่น

ระดับ
จานวน

ต้น
1

กลาง
-

สูง
-

วิชาการ
ปฏิบัติการ
-

ชานาญการ
-

ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

อาวุโส
-

พนักงานจ้าง
(ประเภท)
ทั่วไป ภารกิจ
4
3

รวม
8
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
( นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น ) (1)

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งานบริหารการศึกษา

- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1)
- คนงานทั่วไป (๑)

ประเภท
ระดับ
จานวน

- ครู คศ.2 (2)
- ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย (-)

อานวยการท้องถิ่น
ต้น
1

กลาง
-

สูง
-

วิชาการ
ปฏิบตั ิการ
-

ชานาญการ
1

ชานาญการพิเศษ
-

ทั่วไป
เชี่ยวชาญ ปฏิบตั ิงาน
-

ชานาญงาน
-

ครูผดู้ ูแลเด็ก
อาวุโส ครูผู้ช่วย
-

คศ.1
2

คศ.2
-

พนักงานจ้าง
(ประเภท)
ทั่วไป
ภารกิจ
1
-

รวม
5
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โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
( นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น ) (-)

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

- นักพัฒนาชุมชนชานาญการ (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1)

ประเภท

อานวยการท้องถิ่น

ระดับ
จานวน

ต้น
-

กลาง
-

สูง
-

วิชาการ
ปฏิบัติการ
-

ชานาญการ
1

ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

อาวุโส
-

พนักงานจ้าง
(ประเภท)
ทั่วไป ภารกิจ
1

รวม
2

๕๐
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนากาหนดแนวทางการของพนักงานส่วนตาบลในสังกัดทุก
ระดับขั้น โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามรอบการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการ
พัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบั ติงาน เสริมความรู้และทักษะในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติ
ส่วนตัว และด้านอื่นๆ ที่จาเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้น
ที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ
1. เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย
โปร่งใส ในการทางาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่ง
กันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการตรวจสอบการทางานระหว่าง
กันและเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย
2. องค์การบริหารส่วนตาบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการทางานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ทางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสาคัญ การอานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่ว น
ราชการ เพื่อเปิ ดโอกาสตอบโจทย์ การทางานร่ว มกัน องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตะโละแมะนามุ่งเน้นให้
ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้ าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ
โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ที่หน่วยงาน ให้
ข้อมูลผ่านไลน์ เว็บไซด์ ของหน่วยงานด้วย
ทั้งนี้ ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา ตามแนวทาง
ข้างต้นนั้น กาหนดให้ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ซึ่งวิธีการพัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้งานเป็นไปอย่า งมีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิผ ลบั ง เกิด ผลดี ต่ อประชาชนและท้อ งถิ่น ซึ่ง การพั ฒ นาแรกจะเน้ น ที่ก ารพั ฒ นาพื้ นฐานการ
ปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น
-การบริหารโครงการ
-การให้บริการ
-การวิจัย
-ทักษะการติดต่อสื่อสาร
-การเขียนหนังสือราชการ
-การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น
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ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา เล็งเห็น
ว่า มี ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ ง เนื่ อ งจากว่ า บุ คลากรที่ม าด ารงตาแหน่ ง ในสั งกั ด นั้น มี ที่ม าของแต่ล ะคนไ ม่
เหมื อ นกั น ต่ า งสถานที่ ต่ า งภาค ต่ า งภาษาถิ่ น ดั ง นั้ น ในการพั ฒ นาพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการ จึ ง มี
ความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วน
ตาบลทุกคนที่พึงมี เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา ประกอบด้วย
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
- การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
- การบริการเป็นเลิศ
- การทางานเป็นทีม
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลตะโละแมะนา ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่ ว นตาบล
เพื่อ ให้ พ นั กงานและลู กจ้ าง มี ห น้ า ที่ดาเนิ นไปตามกฎหมาย เพื่ อรัก ษาประโยชน์ส่ ว นรวม และไม่ ห วั ง
ประโยชน์ส่วนตน อานวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึด
หลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้
1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน
4. ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

